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LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ 
 
 
 
Kysymyksiä lääkevalinnasta (ns. kaskadisäännökset) 
 
Päivitetty Voiko lemmikkivuohelle käyttää seuraeläinten lääkkeitä? Mitä ihmislääkkeitä voi 

käyttää tuotantoeläimille? 
- Lähtökohtaisesti kannattaa lähteä siitä, että kyseessä on tuotantoeläin. 

Lemmikkivuohi on tuotantoeläin, jos sen maitoa luovutetaan käytettäväksi oman 
talouden ulkopuolelle. Lemmikin maitoa saa käyttää vain omassa taloudessa. Samoin 
jos on pienikin mahdollisuus, että eläin voidaan lopulta teurastaa ja lihat jakaa vaikka 
naapureiden kesken, vuohi on lääkittävä tuotantoeläimenä. 

- Eläinlääkärin lääkevalintaa koskevat säännöt ovat olleet 28.1.2022 lähtien EU:n 
eläinlääkeasetuksen 2019/6 112–115 artikloissa. Eläinlääkäri voi valita 
tuotantoeläimen lääkkeeksi toisen tuotantoeläinlajin lääkkeen. Jos tällaista ei ole, 
muun eläinlajin lääkkeen tai tämän jälkeen ihmisille tarkoitetun lääkkeen. Tämän 
lääkevalinnan edellytyksenä on se, että lääkkeen vaikuttava aine on lääkejäämiä 
koskevan MRL-asetuksen liitteen taulukossa 1. EU:n eläinlääkeasetuksen 115 
artiklassa on säännöt vähimmäisvaroajoille. 

 
 Onko annettava kaskadivaroajat, jos käyttää saman eläinlajin eri indikaatioon kuin 

varoaika on valmisteelle asetettu 
- Jos valmisteella on varoaika kyseiselle eläinlajille, sitä voidaan käyttää. Jos annostus 

suurempi tai kuuri pidempi kuin valmisteen ohjeannostus, eläinlääkärin on harkittava, 
onko varoaikaa pidennettävä.  

 
Päivitetty Eläinlääkärin on määrättävä vähintään kaskadivaroajat tuotantoeläimelle 

käytettävälle lääkkeelle, jos lääkevalmisteen myyntiluvassa tai muussa kulutukseen 
luovuttamista koskevassa luvassa ei ole varoaikaa kyseiselle eläinlajille tai sitä 
läheisesti muistuttavalle eläinlajille. Mitkä eläinlajit katsotaan toisiaan 
muistattaviksi eläinlajeiksi? 
- Tämä kansallisessa lainsäädännössä ollut ”läheisesti muistuttavan eläinlajin” sääntö 

on poistunut. MMM:n asetus 17/2014 on monilta muilta osin edelleen voimassa, mutta 
liitteen 2, luku 2 kumoutui, kun 28.1.2022 alkaen alettiin soveltaa EU:n 
eläinlääkeasetusta 2019/6. Kaskadisäännökset ovat tämän asetuksen 112–115 
artikloissa.  

 
 
Muita lääkekäyttöön liittyviä kysymyksiä 
 
 Milloin joudun pidentämään valmisteelle asetettua varoaikaa? 

- Eläinlääkärin on määrättävä pidempi varoaika silloin, kun on todennäköistä, että 
lääkevalmisteen antamisesta aiheutuu jäämiä tavanomaista pidemmäksi ajaksi. 
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi selvästi ohjeannosta suuremmat annokset tai 
pidemmät kuurit. 

 
 Voiko esim. harjoittelija, eläintenhoitaja tai eläinlääketieteen opiskelija antaa 

pistoslääkkeitä tuotanto- tai pieneläimille minun valvonnassani? 
- Kyllä, lääkkeitä saa antaa eläimille eläinlääkärin siihen valtuuttama henkilö. 

Eläinlääkäri on aina vastuussa lääkkeiden antamisesta vastaanotollaan ja hänen 
täytyy varmistua, että lääkkeen antajalla on siihen riittävät taidot. 

 
Päivitetty Ovatko homeopaattiset valmisteet lääkkeitä? 

- Kyllä ovat, joten niiden käyttöön sovelletaan lääkitsemislainsäädäntöä, kuten 
muihinkin lääkkeisiin. Vain eläinlääkäri voi päättää homeopaattisten valmisteiden 
käytöstä eläimen sairauden hoitoon. Homeopaattisten valmisteiden käyttö merkitään 
tuotantoeläinten lääkekirjanpitoon. 
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