Evira valvoo
lemmikkieläinten
ruokia
Suomalaiset lemmikkieläimet
syövät edelleen paljon kotiruokaa, mutta yhä useammin
niillekin ostetaan valmisruokia.
Lemmikkien ruokien laatuvaatimuksia, turvallisuutta ja soveltuvuutta eri
eläinlajien ruokintaan sekä rehujen
valvontaa säätelevät sekä Suomen
että EU:n rehuja koskevat säädökset.
Tässä yhteydessä puhutaan lemmikkien ruoista vaikka lainsäädäntö
käyttääkin eläinten rehut -termiä.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
valvoo kotimaisia lemmikkieläinten
ruokia valmistavia laitoksia. Laitoksissa tarkastetaan rehunvalmistukseen
käytettävät tilat, laitteet ja rehun valmistusprosessit. Kunnaneläinlääkärit
valvovat laitoksia paikallisesti.
Suomen EU-jäsenyyden aikana lemmikkieläinten ruokien kotimainen
tuotanto on suurelta osin korvautunut tuonnilla. Tuontimäärä ja valikoima ovat kasvaneet vuosittain: vaihtoehdoissa löytyy sekä eri makuja
että monia vaihtoehtoja lemmikeille,
jotka ovat yliherkkiä, ylipainoisia tai
joilla on muita erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita.
Evira valvoo Suomeen tuotavia lemmikkieläinten ruokia markkinavalvontana pääasiassa vähittäiskaupoissa
sekä rajalla. Lisäksi valvotaan tuoteseloste- ja pakkausmerkintöjä sekä
mainontaa ja markkinointia, joka ei
saa olla harhaanjohtavaa eikä tuot-

teista saa esittää terveydellisiä väittämiä. Poikkeuksen muodostavat
ns. erityisrehut, joille on oma säädöksensä.
Vastuu tuotteiden laadusta ja merkinnöistä on aina tuotteen valmistajalla tai markkinoijalla.

Laatu selviää analysoimalla
Evirassa tarkastetaan vuodessa noin 500 lemmikkien rehunäytettä,
jotka ovat suurimmaksi osaksi kissan- ja koiranruokia mutta myös
muun muassa jyrsijöiden, lintujen ja akvaariokalojen ruokia. Laboratorioanalyyseillä selvitetään, vastaako näytteiden ravintoainekoostumus
tuoteselostetta ja onko ruoka turvallista. Siinä ei saa olla haitallisia
bakteereita kuten salmonellaa eikä haitallisia aineita esimerkiksi
raskasmetalleja.

Huomautuksista kieltoihin
Evira antaa maahantuonti- tai markkinointi- ja myyntikiellon välittömästi, jos lemmikkien ruoista löytyy jokin vaaratekijä. Eniten on kielletty pääasiassa salmonellan takia koirien eläinperäisiä makupaloja
(muun muassa puruluita) sekä luonnonlintujen ruokintaan tarkoitettuja auringonkukansiemeniä.
Toimenpiteitä vaaditaan antamalla huomautuksia, mikäli tuotteessa
ilmenevät poikkeamat tai tuoteselosteen puutteet ylittävät lainsäädännön rajat. Puutteiden korjaamista Evira valvoo ottamalla tuotteesta
uusia näytteitä. Toistuvista puutteista johtuvat huomautukset voivat
johtaa selvityspyyntöihin tai valmistus-, maahantuonti- ja markkinointikieltoon.
Tuote voidaan myös määrätä vedettäväksi pois markkinoilta. Poisvedosta vastaa valmistaja, markkinoija tai tuotteen maahan tuonut yritys.
Evira voi myös peruuttaa rehualan toimijan hyväksynnän tai rekisteröinnin.
Evira tekee rehujen valvonnassa yhteistyötä EU:n komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Eurooppalaisen rehuja ja elintarvikkeita koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ilmoitusten perusteella Evira voi selvittää havaitun vaaran esiintyvyyttä Suomessa ja ryhtyä
nopeisiin toimenpiteisiin.
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