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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta 
 

 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä 
annetun lain (387/2014) 20 ja 33 §:n nojalla: 
 
 

1 § 
 

Soveltamisala 
 

Tässä asetuksessa annetaan säännökset tuotantoeläimen omistajan tai haltijan pitämästä 
kirjanpidosta, joka koskee tuotantoeläimelle annettuja lääkkeitä ja lääkerehuja. 

 
2 § 

 
Määritelmät 

 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
 

1. tuotantoeläimillä eläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä 
annetun lain (387/2014) 6 §:n 8 kohdassa; 

2. lääkkeellä lääkkeitä siten kuin ne on määritelty lääkelain (395/1987) 3 §:ssä; 
3. lääkerehulla lääkkeen ja rehun sekoitusta siten kuin se on määritelty rehulain 

(86/2008) 5 §:n 6 kohdassa. 
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3 § 
 

Lääkekirjanpidon pitäminen 
 
Eläimen omistaja tai haltija vastaa tämän asetuksen mukaisen lääkekirjanpidon 
pitämisestä ja säilyttämisestä. 

 
4 § 

 
Tuotantoeläimelle annettuja lääkkeitä ja lääkerehuja koskevaan kirjanpitoon kirjattavat 

tiedot 
 

Eläimen omistajan tai haltijan on merkittävä pitämäänsä kirjanpitoon kaikki 
eläinlääkärin, omistajan tai haltijan itsensä tai muun henkilön tuotantoeläimelle antamat 
lääkkeet. Myös tuotantoeläimelle annetut lääkerehut on merkittävä kirjanpitoon. 
 
Kirjanpidosta on lääkityksen osalta käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 
 

1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot; 
2. lääkityksen antopäivämäärät; 
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama 

henkilö) 
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe; 
5. lääkkeen nimi; 
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä; 
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä 
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä. 

 
Eläimen omistajan tai haltijan on säilytettävä kirjanpidon yhteydessä eläinlääkärin reseptit 
ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta sekä eläinlääkäriltä, 
apteekista tai lääkerehun luovuttajalta saamansa muut tositteet lääkkeiden tai 
lääkerehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. Eläinlääkärin nimen asemasta 
kirjanpitoon voidaan merkitä eläinlääkärin tunnusnumero. 
 
Tiedot lääkityksistä on merkittävä kirjanpitoon mahdollisimman pian lääkkeiden tai 
lääkerehun annon jälkeen. Kirjanpitoa on pidettävä siten, että tiedot kunkin eläimen tai 
eläinryhmän kaikista lääkityksistä voidaan saada helposti selville koko kirjanpidon 
säilyttämisajalta. 

 
5 § 

 
Kirjanpidon tarkastaminen ja säilyttäminen 

 
Elintarviketurvallisuusvirastolla ja aluehallintovirastolla sekä kunnaneläinlääkärillä, 
aluehallintoviranomaisen määräyksestä, on oikeus tarkastaa tuotantoeläinten lääkityksestä 
pidettävä kirjanpito. Eläimen omistajan tai haltijan on pyydettäessä viipymättä esitettävä 
lääkekirjanpidon tiedot valvontaa varten. Eläinten lääkitsemisestä annetun lain 16 §:n 
tarkoittamalla tavalla luovutetuista lääkkeistä sähköisessä järjestelmässä pidettävä 
kirjanpito on toimitettava valvontaviranomaisen nähtäväksi pyydettäessä sähköisessä 
muodossa. 
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Tuotantoeläimen lääkitystä koskeva kirjanpito on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan 
viimeisestä lääkkeen annosta huolimatta siitä onko eläin elossa vai ei. 
 

6 § 
 

Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014. 
 
Tällä asetuksella kumotaan tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta 
annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (13/EEO/2000). 
 
 
 
Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2014 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Petteri Orpo 
 
 
 
Eläinlääkintöylitarkastaja   Mikael Karring 


