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Seuraavia lääkeaineita tai -valmisteita saa seuraavin määrätyin ehdoin toimittaa ilman lääkemääräystä 

Lääkeaine ta i  –valmiste  Yläraja koko 
lääkkeessä 

Yläraja  
kerta-annoksessa 

Lisämääräys  
 

 
JAKELU 

Apteekit 
Sivuapteekit 
Sotilasapteekki 
Sairaala-apteekit 
Lääkekeskukset 
Kansanterveyslaitos 
Lääketehtaat 
Lääketukkukaupat 
Myyntiluvan haltijat 
Suomen Punainen Risti Veripalvelu 
 

 
TIEDOKSI 

Eduskunnan oikeusasiamies 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto 
Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto 
Tullilaitos 
Kuluttajavirasto 
Elintarvikevirasto 
Helsingin yliopiston farmasian laitos 
Kuopion yliopiston farmaseuttinen tiedekunta 
Åbo Akademi 
Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat 
Suomen Apteekkariliitto 
Suomen Farmasialiitto 
Suomen Proviisoriyhdistys 
Suomen Lääkäriliitto 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Suomen Eläinlääkäriliitto 
Palvelualojen ammattiliitto, apteekkialan osasto 
Kansaneläkelaitos 
Lääketeollisuus 
Apteekkitavaratukkukauppiaat 
Suomen Kuntaliitto 
Lääketietokeskus 
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lääkkeessä 
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kerta-annoksessa 

Lisämääräys  
 

 

Akrivastiini 0,096 g 8 mg  
Asetyylikysteiini 5 g 0,2 g Sallittu yskänlääkkeissä. 
Asetyylisalisyylihappo   Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääk-

keeksi lapsille ja nuorille. 
Asikloviiri 0,1 g  Sallittu enintään 5 %:sena voiteissa huuli-

herpeksen hoitoon. 
Basitrasiini   Sallittu seoksissa iholle käytettävissä 

valmisteissa.  
Beklometasoni 0,01 g  Sallittu nenäsumutteissa. 
Belladonnatinktuura 8 g 0,4 g Sallittu seoksissa.  
Belladonnauute 0,1 g 10 mg Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan särky-

lääkkeissä yhdessä uni- tai rauhoittavien 
aineiden kanssa.  

Bentsoehappoinen oopiumi-
tinktuura 

10 g  Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan yhdessä 
kodeiinin tai kodeiinifosfaatin eikä uni- 
tai rauhoittavien aineiden kanssa.  

Bentsokaiini   Sallittu suun ja nielun hoitoon sekä enin-
tään 5 %:sena hammaslääkintään ja iholle 
käytettävissä valmisteissa.  

Bentsoyyliperoksidi 5 g  Sallittu enintään 5 %:sena iholle käytettä-
vissä valmisteissa.  

Booraksi   Sallittu apuaineena myyntiluvallisissa 
silmälääkevalmisteissa. 

Boorihappo   Sallittu apuaineena myyntiluvallisissa 
silmälääkevalmisteissa. 

Broksikinoliini   Sallittu emätinvoiteissa. 
Bromheksiini 0,24 g 8 mg Sallittu yskänlääkkeissä. 
Deksametasoni 0,006 g  Sallittu sellaisenaan käärmeenpureman 

sekä mehiläis- tai ampiaispiston ensiapu-
lääkkeenä, jolloin pakkauksessa tulee olla 
yksityiskohtainen ohje ja selvitys tarvitta-
vista toimenpiteistä. 

Deksibuprofeeni 3 g 0,3 g  
Dekstrometorfaani 0,6 g 30 mg Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, 

joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää 
ainetta esim. sorbitolia. 

Dekvaliini   Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.   
Diklofenaakki 0,580 g  Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa. 
Ebastiini 0,1 g 10 mg  
Ergokalsiferoli (D2-vitamiini)   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-

sa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa 
ex tempore –valmisteissa enintään myyn-
tiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 

Estrioli   Sallittu 0,5 mg emätinpuikkoina ja  
1 mg/g emätinvoiteena 

Famotidiini 0,24 g 10 mg  
Fenasetiini   Sallittu stabilisaattorina 
Fenoli   Sallittu seoksissa iholle käytettävissä 

valmisteissa ja seoksissa hammaslääkin-
nälliseen käyttöön.    

Fenyyliefriini   Sallittu enintään 0,5 %:sena iholle käytet-
tävissä valmisteissa.  

Folkodiini 0,4 g 20 mg Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, 
joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää 
ainetta, esim. sorbitolia.  

Framysetiini   Sallittu  iholle käytettävissä valmisteissa. 
Gramisidiini   Sallittu suun ja nielun hoitoon. 
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Hydrokortisoni 0,15 g (sisäisesti)  Sallittu sellaisenaan käärmeenpureman 
sekä mehiläis- tai ampiaispiston ensiapu-
lääkkeenä, jolloin pakkauksessa tulee olla 
yksityiskohtainen ohje ja selvitys tarvitta-
vista toimenpiteistä.  
Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa 
sekä rektaalivalmisteissa. 

Ibuprofeeni 4 g 0,4 g  
Insuliinit   Ilman lääkemääräystä / lääkemääräyksel-

lä; määritelty myyntiluvassa. 
Jodi   Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa.  
Jodidit   Sallittu vitamiini- tai hivenainevalmisteis-

sa sekä iholle käytettävissä valmisteissa. 
Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex 
tempore –valmisteissa enintään myyntilu-
vallista itsehoitovalmistetta vastaava mää-
rä. 

Kaliumjodidi   Sallittu radioaktiivisen jodin kilpirauhas-
vaikutuksen ehkäisyyn. 

Kaliumpermanganaatti   Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa. 
Kamferi  100 mg Yläraja kerta-annoksessa sisäisesti käytet-

tynä. Sallittu ulkoiseen käyttöön enintään 
10 %:sena. 

Karbosisteiini 10 g 0,75 g Sallittu yskänlääkkeissä. 
Ketokonatsoli   Sallittu enintään 2 %:sena iholle käytettä-

vissä valmisteissa. 
Ketoprofeeni 0,375 g 

1,5 g 
 

25 mg  
Sallittu enintään 2,5 %:sena iholle käytet-
tävissä valmisteissa.  

Klobutinoli 1 g 40 mg Sallittu yskänlääkkeissä ainoana vaikutta-
vana aineena. 

Klorokiini 5 g 0,25 g  
Klotrimatsoli   Sallittu enintään 1 %:sena iholle käytettä-

vissä valmisteissa ja  enintään 2 %:sena 
emätinvoiteissa sekä emätinpuikkoina. 

Kobolttiyhdisteet   Sallittu sisäiseen käyttöön vitamiini- ja 
hivenainevalmisteissa. Ilman lääkemäärä-
ystä toimitettavissa ex tempore –
valmisteissa enintään myyntiluvallista 
itsehoitovalmistetta vastaava määrä. 

Kodeiini 0,1 g 10 mg Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, 
joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää 
ainetta, esim. sorbitolia. 

Kodeiinifosfaatti 0,15 g 15 mg Sallittu nestemäisissä yskänlääkkeissä, 
joissa on riittävästi väärinkäyttöä estävää 
ainetta esim. sorbitolia.  

Kofeiini 10 g 100 mg  
Kokillaanan nesteuute 0,5 g 25 mg Sallittu yskänlääkkeissä. 
Kolekalsiferoli  (D3-vitamiini)   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-

sa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa 
ex tempore –valmisteissa enintään myyn-
tiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 

Kromiyhdisteet   Sallittu vitamiini- ja  hivenainevalmisteis-
sa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa 
ex tempore –valmisteissa enintään myyn-
tiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 
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Ksylometatsoliini 0,01 g  Sallittu enintään 0,1 %:sena nenään käy-
tettävissä valmisteissa.  

Kupariyhdisteet   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteissa 
sekä suun limakalvojen hoitoon käytettä-
vissä valmisteissa. Ilman lääkemääräystä 
toimitettavissa ex tempore –valmisteissa 
enintään myyntiluvallista itsehoitovalmis-
tetta vastaava määrä. 

Levokabastiini 0,005 g  Sallittu nenäsumutteena. 
Levonorgestreeli 2 tabl. à 750 µg  Raskauden jälkiehkäisyyn valmisteen 

myyntiluvan ehtojen mukaisesti. 
Lidokaiini 1 g 

0,05 g 
0,125 g 

 Sallittu seoksissa rektaalivalmisteissa. 
Sallittu seoksissa laastareissa. 
Sallittu enintään 2,5 %:sena voiteena. 

Lodoksamidi 0,005 g  Sallittu 0,1 %:sena silmätipoissa. 
Loperamidi 0,032 g 2 mg  
Loratadiini 0,1 g 10 mg Sallittu enintään 10 jakeluyksikön pakka-

uksissa. 
Malationi    Sallittu enintään 1 %:sena sampoona ja 

enintään 0,5 %:sena liuoksena iholle 
Mangaaniyhdisteet   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-

sa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa 
ex tempore –valmisteissa enintään myyn-
tiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 

Meklotsiini  25 mg Sallittu oraaliseen käyttöön matkapahoin-
voinnin oireiden estoon enintään 10 jake-
luyksikön pakkauksissa. 

Metyylirosaniliini   Sallittu enintään 0,5 %:sena iholle käytet-
tävissä valmisteissa. 

Metyylitioniini   Sallittu enintään 0,5 %:sena iholle käytet-
tävissä valmisteissa. 

Mikonatsoli   Sallittu enintään 2 %:sena iholle käytettä-
vissä valmisteissa ja emätinpuikkoina 400 
mg x 3 kpl sekä emätinvoiteissa. 

Minoksidiili   Sallittu enintään 5 %:sena iholle käytettä-
vissä valmisteissa. 

Natamysiini   Sallittu iholle käytettävissä valmisteissa 
enintään 2 %:sena. 

Natriumfluoridi 0,25 g F - 0,25 mg F - Sallittu tableteissa ja lääkepurukumeissa 
sekä hammaslääkintään tarkoitetuissa 
valmisteissa. 

Natriumkromoglikaatti   Sallittu enintään 5,2 mg/annos nenä-
sumutteena sekä enintään 4 %:sena silmä-
tipoissa. 

Neomysiini   Sallittu seoksissa iholle käytettävissä 
valmisteissa.   

Nikotiini  
0,42 g 
0,84 g 
0,42 g 
0,408 g 
0,441 g 

 
10 mg 
4 mg 
4 mg 
2 mg 

21 mg/24 h 

Sallittu tupakasta vieroitukseen 
inhalaatiohöyrynä 
lääkepurukumeissa 
resoribleteissa 
imeskelytableteissa 
depotlaastareissa  

Noskapiini 0,6 g 50 mg  
Oksetusjuuren nesteuute   Sallittu myrkytysten ensiavussa  

150 mg/ml. 
Oksetusjuuren väkiliuos 6 g 0,6 g Sallittu seoksissa. 
Oksetusjuuritinktuura 5 g 0,5 g Sallittu seoksissa. 
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Oksimetatsoliini   Sallittu enintään 0,05 %:sena nenäsumut-
teissa.  

Oksitetrasykliini 0,45 g  Sallittu enintään 3 %:sena voiteena  
Oopiumitinktuura 0,5 g 0,05 g Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan yhdessä 

kodeiinin tai kodeiinifosfaatin eikä uni- 
tai rauhoittavien aineiden kanssa.  

Oopiumiuute 0,05 g 5 mg Sallittu seoksissa, ei kuitenkaan yhdessä 
kodeiinin tai kodeiinifosfaatin eikä uni- 
tai rauhoittavien aineiden kanssa.  

Parasetamoli 6 g 
1,5 g 
1,5 g 

0,5 g 
 

0,25 g 

Sallittu annosjauheissa ja tableteissa. 
Sallittu oraalinesteenä.  
Sallittu peräpuikoissa. 

Pensikloviiri 0,02 g  Sallittu enintään 1 %:sena voiteissa huuli-
herpeksen hoitoon. 

Pentoksiveriini 0,675 g  Sallittu yskänlääkkeissä ainoana vaikutta-
vana aineena enintään 1,35 mg/ml 

Prednisoloni 0,5 g 
 

 Sallittu enintään 5 mg/g seoksissa iholle 
käytettävissä valmisteissa.  
Sallittu enintään 1,5 mg/g seoksissa rek-
taalivalmisteissa.  

Prilokaiini 0,05 g 
0,125 g 

 Sallittu seoksissa laastareissa.  
Sallittu enintään 2,5 %:sena voiteena. 

Ranitidiini 1,5 g 0,30 g  
Retinoli (A-vitamiini)   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-

sa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa 
ex tempore –valmisteissa enintään myyn-
tiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 

Seleeniyhdisteet   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-
sa sekä sampoovalmisteissa. Ilman lää-
kemääräystä toimitettavissa ex tempore –
valmisteissa enintään myyntiluvallista 
itsehoitovalmistetta vastaava määrä. 

Setiritsiini 0,1 g 10 mg  
Sinkkiyhdisteet   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-

sa sekä iholle käytettävissä valmisteissa. 
Ilman lääkemääräystä toimitettavissa ex 
tempore –valmisteissa enintään myyntilu-
vallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 

Sinkokaiini   Sallittu rektaalivalmisteissa sekä korvati-
poissa enintään 1,2 % 

Streptodornaasi   Sallittu seoksissa iholle käytettävänä 
valmisteena. 

Streptokinaasi   Sallittu seoksissa iholle käytettävänä 
valmisteena. 

Syklitsiini  50 mg oraalisesti 
 

Sallittu oraaliseen tai rektaaliseen käyt-
töön matkapahoinvoinnin oireiden estoon  
enintään 10 jakeluyksikön pakkauksissa. 

Terbinafiini 0,15 g  Sallittu enintään 1 %:sena iholle käytettä-
vissä valmisteissa. 

Tetrytsoliini 0,005 g  Sallittu enintään 0,05 %:sena silmätipois-
sa.  

Tiokonatsoli   Sallittu enintään 1 %:sena iholle käytettä-
vissä valmisteissa ja emätinpuikkoina 100 
mg x 3 kpl. 
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Tokoferoli   Sallittu vitamiini- ja hivenainevalmisteis-
sa. Ilman lääkemääräystä toimitettavissa 
ex tempore –valmisteissa enintään myyn-
tiluvallista itsehoitovalmistetta vastaava 
määrä. 

Tripelennamiini   Sallittu 2 %:sena iholle käytettävissä 
valmisteissa hyönteisten puremiin. 

Tärpätti 2,5 g  Sallittu seoksissa iholle käytettävänä 
valmisteena. 

Vismuttisubsalisylaatti 4 g 0,4 g Sallittu seoksissa. 
 


