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Lääkkeiden luovutus 
 
 
Uudet kysymykset ja päivitetyt vastaukset merkitty alle Uusi-merkinnällä 
 
 

 Voiko muille kuin omistajille tai haltijoille (esim. kengittäjille) luovuttaa lääkkeitä? 
- Ei voi. Eläinlääkäri saa luovuttaa lääkkeitä vain eläimen omistajalle tai haltijalle, 

toiselle eläinlääkärille ja rehutehtaalle lääkerehun valmistamista varten. 
 

Uusi Voiko kissojen ja koirien rokotteita luovuttaa omistajalle, jotta hän voi antaa 
tehosterokotukset itse? 
- Eläinlääkäri saa luovuttaa eläinrokotteita vain yksittäisten eläinten uusintarokotuksia 

varten. Eläviä rokotteita ei saa luovuttaa. Luovuttaa ei myöskään saa rabiesrokotteita 
eikä mitään rokotteita, joista vaaditaan eläinlääkärintodistus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täytyykö eläinlääkärin aina tutkia eläin itse, jotta hän voi luovuttaa lääkkeitä 
eläimen hoitoon tai jatkohoitoon? 
- Ei tarvitse, mutta eläinlääkärin on pystyttävä varmistumaan siitä, että eläin saa 

asianmukaisen hoidon. Asetus edellyttää, että jommankumman seuraavista ehdoista 
on tällöin täytyttävä: 

o eläinlääkäri tuntee hyvin eläimen terveydentilan, kyseisten eläinten pitopaikan 
tai näistä tehtyjen laboratoriotutkimusten tulokset 

o eläinlääkäri on varmistunut lääkityksen tarpeellisuudesta ja 
tarkoituksenmukaisuudesta äskettäin tehdyllä käynnillä eläinten pitopaikkaan 

- Eläinlääkäri saa luovuttaa varoajallisia reseptilääkkeitä omistajalle tai haltijalle 
myöhemmin ilmenevien sairauksien hoitoon tai ehkäisemiseen vain, kun tila kuuluu 
kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään ja noudattaa muita lääkkeiden varalle 
luovuttamista koskevia säännöksiä (Sikava, Naseva). 

 

 Voiko eläinlääkäri luovuttaa hedelmällisyysseminologin tekemien tutkimusten 
perusteella prostaglandiinia ja busereliiniä naudoille annettavaksi, kun tätä 
halutaan? 

- Ei voi. Prostaglandiinia saa luovuttaa vain itse tutkimansa nautaeläimen 
jatkohoitoon tarvittaman määrän. Busereliinin luovutus edellyttää, että eläinlääkäri 
itse varmistuu lääkityksen tarpeesta (ks. edellisen kysymyksen vastaus). 

 

 Milloin sikalaan voi luovuttaa prostaglandiinia porsimisen käynnistämiseen? 
- Prostaglandiinia saa luovuttaa vain Sikava-tilalle yksittäisten emakoille porsimisen 

käynnistämiseen, kun emakon tiineys on jatkunut vähintään 116 päivää. Lisäksi 
lääkitsemisasetuksen liitteen 4 ehtojen on täytyttävä. Muussa tapauksessa 
eläinlääkäri käy antamassa prostaglandiini-injektiot itse. 

 

 Miten määritellään ”äskettäin tehty käynti” lääkkeiden luovutuksen yhteydessä? 
- Eläinlääkärin on pystyttävä varmistumaan siitä, että eläin saa asianmukaisen hoidon. 

Tämän aikavälin joutuu jokainen harkitsemaan itse, koska tilanteet ovat hyvin 
erilaisia. 

 

 Onko käytävä tilalla tutkimassa utaretulehduslehmä ennen kuin lääkkeitä voi antaa 
hoitoon tai jatkohoitoon, jos terveydenhuoltosopimusta ei ole? 
- Pääsääntöisesti näin on tehtävä: eläinlääkärin on tutkittava eläin itse. Poikkeuksena 



on tilanne, jossa eläinlääkäri tuntee hyvin eläimen terveydentilan, sen pitopaikan tai 
näistä tehtyjen laboratoriotulokset tai eläinlääkäri on varmistunut lääkityksen 
tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta äskettäisellä käynnillä pitopaikkaan. 
 
 

 

 Voiko tilalle jättää suun kautta annettavaa tulehduskipulääkettä esimerkiksi 
kuumeilevien tai kipuilevien eläinten varalle, jotta omistaja voi antaa tarpeen 
vaatiessa kipulääkettä? Nautatilalla ei ole terveydenhuoltosopimusta. 
- Ei voi. Ilman terveydenhuoltosopimusta eläinlääkäri voi luovuttaa omistajalle tai 

haltijalle vain sen määrän lääkkeitä, mitä tarvitaan kyseisen eläimen tai eläinryhmän 
hoitoon tai jatkohoitoon. Tulevien sairastapausten varalle luovuttaminen edellyttää 
terveydenhuoltosopimusta. 
 

Toinen eläinlääkäri tekee valvontakäynnit kalalaitokselle. Voiko tällaisen käynnin 
laskea toiseksi käynniksi, kun luovutan rokotteita kalalaitokselle? 
- Eläinlääkärin, joka luovuttaa rokotteet, on tehtävä säädösten mukaiset käynnit, koska 

hän vastaa sekä ohjeistuksesta että lääkekirjanpidon tarkastuksista. 
 

 Voiko kunnaneläinlääkäri yhdistää siipikarjatilan salmonellavalvontakäynnin 
toiseksi vuosittaiseksi käyntikerraksi, jos haluaa luovuttaa rokotteita 
siipikarjatilalle? 
- Voi yhdistää, koska sama eläinlääkäri sekä luovuttaa rokotteet että tekee 

salmonellavalvontakäynnin. 
 

  

  

  

 


