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Miten turvallisessa paikassa lääkkeitä tulee säilyttää? 
 
Kysymys: 
Eläinlääkäri pohtii, kuinka turvallisessa paikassa hänen tulisi säilyttää työssä tarvitsemiaan 
lääkkeitä.  
 
Täytyykö huumaavia aineita sisältäviä lääkkeitä säilyttää tarkemmin kuin muita lääkkeitä? Pitääkö 
lopetuslääkkeet säilyttää lukkojen takana? Saako lääkkeitä jättää yöksi takapihalle 
eläinlääkintäautoon? 
 
Vastaus: 
Yleisohje lääkkeiden käsittelystä on lääkelaissa, jonka mukaan eläinlääkärin on huolehdittava 
annettujen ohjeiden mukaisesti apteekista tai lääketukkukaupasta hankkimiensa lääkkeiden 
asianmukaisesta säilytyksestä ja varastoinnista sekä siitä, ettei vanhentuneita lääkkeitä säilytetä 
varastossa. Lääkelaki ei anna juurikaan apua käytännön tilanteisiin, vaan vastauksia on haettava 
asetuksista ja huumausaineita erityislakina sääntelevästä huumausainelaista. 
Huumausainelain ja sitä täydentävän valtioneuvoston asetuksen mukaan huumausaineet on 
varastoitava tai muutoin säilytettävä erillisessä, lukitussa paikassa, johon sivullisten pääsy on 
estetty. Lääketehtaassa ja lääketukkukaupassa ei saa olla varastossa huumausainetta enemmän, 
kuin mitä on tarpeen tavanomaista käyttöä tai myyntiä varten ottaen huomioon vallitsevat 
markkinaolosuhteet. Vaikka tämä säännös ei suoranaisesti koskekaan eläinlääkäreitä, on silti 
perusteltua, että myös eläinlääkärit noudattavat tätä tehtaita ja tukkukauppoja koskevaa 
pelisääntöä. Lain ajatus on lisäksi se, että mitä vahvempi huumausaine on kyseessä, sitä 
tehokkaammin sivullisten pääsy käsiksi aineeseen on estettävä. 
Niihin lopetuslääkkeisiin, jotka sisältävät huumaavia ainesosia soveltuvat luonnollisesti edellä 
kerrotut huumausaineita koskevat säännöt, ja erittäin tiukasti tulkittuna, koska niiden kanssa 
hengenvaara on olemassa. 
Sen sijaan ne lopetuslääkkeet, jotka eivät sisällä huumausainetta, ovat toistaiseksi vailla virallisia 
määräyksiä säilyttämisen suhteen. Ja kaikkien muiden ”tavallisten” lääkkeiden turvalliseen 
säilyttämiseen on olemassa vain edellä mainittu hyvin yleisluontoinen lääkelain säännös. 
Eläinlääkäriliiton näkemys on, että kaikkia lopetuslääkkeitä ja sellaisia lääkkeitä, joilla voidaan 
aiheuttaa pysyviä vaurioita, tulee säilyttää vähintään yhtä turvallisessa paikassa kuin 
huumausaineita. 
Eläinlääkintäauto on tarkoitettu vain tilapäiseksi lääkkeiden säilytyspaikaksi. Periaate on, että 
lääkkeet säilytetään jossain määrin murtovarmassa tilassa ja auto ei ole tällainen tila. Auto voi olla 
ongelmallinen paikka lääkkeiden vaatiman erityislämpötilan suhteen. 
Eläinlääkäriliitto julkaisee vuoden 2013 alkupuolella eläinlääkkeiden säilytystä koskevan 
tarkemman ohjeen verkkosivujen  nesäj osiossa. 
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