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Tiedot lääkityksestä ja eläinlääkärin kirjanpitovelvollisuus 
 
 
Uudet kysymykset ja päivitetyt vastaukset merkitty alle Uusi-merkinnällä 
 
 
 Miksi eläinlääkärin on annettava selvitys eläimelle annettujen ja luovutettujen 

lääkkeiden käytöstä välittömästi? 
- On tärkeää antaa selvitys välittömästi, jotta varmistetaan, ettei lääkitty eläin mene heti 

varoajallisen lääkkeen annon jälkeen lypsyrobotille tai sikaerä teuraaksi. 
Tuotantoeläinten omistaja on velvollinen pitämään lääkekirjanpitoa ja tarvitsee tiedot tätä 
varten eläinlääkäriltä. 

- Myös seuraeläinten hoitoon käytetyistä lääkkeistä annetaan selvitys aina käynnillä. 
Tämä helpottaa mahdollista jatkohoitoa toisen eläinlääkärin potilaana, jos tarvetta 
ilmenee. 

- Selvitys annetaan kirjallisesti. Tietoja ei tarvitse kirjoittaa lääkepakkaukseen. 
- Hintatiedot lääkkeittäin on annettava mahdollisimman nopeasti. Niitä ei kuitenkaan 

edellytetä annettavaksi heti käynnillä, vaan ne voidaan antaa esimerkiksi laskun 
yhteydessä. 

 
 Miten on kirjattava käytettyjen ja luovutettujen lääkkeiden käyttöaiheet? 

- Lyhyesti esim. rauhoitus, puudutus. kipulääke, infektion hoito, antibiootti, loislääke. Koko 
indikaatiota ei tarvitse kirjoittaa.  

 
 Onko pakkausseloste annettava joka kerran, jos luovuttaa toistuvasti samaa lääkettä? 

- Säilytysvelvollisuutta omistajalla ei säädösten mukaan ole. Asiasta voi sopia omistajan 
tai haltijan kanssa, jotta pakkausselostetta ei tarvitse jättää joka kerran kun samaa 
valmistetta luovuttaa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että kaikki lääkettä eläimelle tilalla 
antavat tietävät, missä pakkausselosteita säilytetään. 

 
 Miten käytettyjen ja luovutettujen lääkkeiden hintatiedot on eriteltävä? 

- Lääkevalmisteittain (valmiste/rivi). Hintaan saa sisällyttää lääkkeen hinnan, kuljetuskulut 
sekä kuljetusvakuutuksen ja muut apteekin tai lääketukkukaupan perimät kulut. 

 
 Onko myös eutanasiaan käytetyistä lääkkeistä annettava tiedot kuten muistakin 

lääkkeistä? 
- Kyllä. 
 

 Millaista kirjanpitoa on pidettävä hävitettyjen lääkkeiden määristä? Onko mitattava 
vajaiden pullojen sisältö millilitroina ja laskettava jäljellä olevat tabletit? 
- Riittää, että kirjaa lääkkeiden määrät tasolla täysi pakkaus ja vajaa pakkaus. 

Varsinaisista huumausaineista on tehtävä hävittämispöytäkirja. 
 

 Voiko samalla vastaanotolla työskentelevät pitää erillistä lääkekirjanpitoa? 
- Jos hankintoja ja hävittämistä ei tehdä yhdessä, kirjanpidot voivat olla erillisiä. 
 

 Kenen velvollisuus on säilyttää lääkekirjanpitoa, jos eläinlääkäri vaihtaa työpaikkaa ja 
hänen lääkekirjanpitonsa on tallennettu eläinlääkäriaseman potilasohjelmaan? 
Täytyykö eläinlääkärin vaihtaessaan työpaikkaa tulostaa potilaskortisto mukaansa ja 
säilyttää sitä viisi vuotta? 
- Ei tarvitse. Potilasohjelmaan tallennettuja tietoja voi säilyttää myös sillä vastaanotolla, 

jolla potilasta on hoidettu. On kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että tietoja säilytetään 
riittävä aika, vaikka kyseinen eläinlääkäri ei enää työskentelisi vastaanotolla. Samoin 
tietojen täytyy olla tarvittaessa saatavissa säilyttävältä asemalta esimerkiksi valvontaa 
varten. 

  



 Miten Nasevan kirjanpitoon saadaan siirrettyä eläinlääkäriohjelman tiedot suoraan 
sähköisesti muilta kuin terveydenhuoltosopimuksen tehneeltä eläinlääkäriltä? 
 
- Kun omistaja ja terveydenhuoltoeläinlääkäri tekevät terveydenhuoltosopimusta tai sopimus 

korvataan uudella sopimuksella, omistaja voi sopimuksella valtuuttaa myös muita 
eläinlääkäreitä osallistumaan terveydenhuoltotyöhön. Näillä ns. lisäeläinlääkäreillä on 
oikeus luovuttaa lääkkeitä tulevien sairastapausten varalle 
terveydenhuoltosopimuksessa sovitulla tavalla, sillä heillä on käytettävissään samat 
tiedot kuin sopimuksen tehneellä eläinlääkärillä. Tällöin lääkitystiedot siirtyvät 
eläinlääkäriohjelmasta Nasevaan. 
 
Tämän lisäksi omistaja voi tarpeen mukaan valtuuttaa itse Naseva-järjestelmässä 
terveydenhuoltosopimuksen ulkopuolisia eläinlääkäreitä (esimerkiksi päivystävä 
eläinlääkäri) niin, että lääkitystiedot siirtyvät eläinlääkäriohjelmasta Nasevaan. Omistaja 
voi lisäksi itse poistaa valtuutuksen Naseva-järjestelmässä. 
 

 
 
 
 
 
Uusi 

Miksi eläinlääkäriohjelmastani eivät lääkitystiedot siirry suoraan Nasevaan? 
- Eläinlääkäreiden lähettämät lääkitsemistiedot siirtyvät automaattisesti Nasevaan vain, 

jos eläinlääkäreillä on käytössään Nasevan kanssa yhteensopiva versio 
eläinlääkäriohjelmasta ja eläinlääkäri käyttää eläinlääkäriohjelman lähetystoimintoa. 
 
Jotta siirto onnistuu, eläinlääkärin on muistettava tallentaa Nasevan käyttäjätunnuksena 
ja salalauseensa eläinlääkäriohjelmaansa. Lisäksi tietojen on oltava täsmällisiä esim. 
hoidettujen eläinten tunnukset ilmoitettu. 
 

 
 
 
 


