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LAUSUNTOPYYNTÖNNE ELÄINLÄÄKINTÄÄ KOSKEVISTA ASETUSLUONNOKSISTA 

 

Suomen Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida asetusluon-
noksia, jotka koskevat lääkkeiden käyttöä ja luovutusta eläinlääkinnässä, 
erityisesti eräiden lääkkeiden kieltämistä eläinlääkinnässä, sekä toimijoille 
asetettavia rekisterinpitotehtäviä. 

Lääkkeiden käyttöä ja luovutusta koskeva asetus on tärkeä kootessaan 
viittaussäännökset kotimaisesta ja EU-sääntelystä ja tehdessään määritel-
mät uuden lain tulkinnan tueksi.  Niiden osalta emme havaitse luonnokses-
sa muutostarpeita. 

Lääkäriliiton näkökulmasta keskeisin on kiellettyjen lääkkeiden asetus ja 
sen kieltolistat.  Olemme aiemmissa lausunnoissamme pitäneet tärkeänä, 
että ympäristön hormoni- ja hormoninkaltaisesti vaikuttavien kemikaalien 
kuormitus pidetään mahdollisimman pienenä, ja niiden käyttö vain koulute-
tun eläinlääkärin työnä.  Tämä nähdäksemme toteutuukin luonnoksessa, 
sen 4 ja 5§:ssä. 

Antibioottien luettelo on lääkärintyön kannalta ehkä vielä keskeisempi.  
Humaanikäytössä välttämättömien ja vaikeasti korvattavien antibioottien 
käyttöä on tarkoin rajattava, ja tähän 11§ määräykset nähdäksemme pyrki-
vät.  Resistenssin kehittymisen rajaaminen on toki lääkärin huoli, eivätkä 
antibioottijäämät tuotantoeläimissä edistä ravintoturvallisuuttakaan. 

11§ kieltoluetteloa ehdotamme vielä täydennettäväksi vanhalla kanamysii-
nillä ja siitä johdetulla uudemmalla aminoglykosidiantibiootilla amikasiinilla.  
Vaikka kanamysiinin vanha rooli ihmisen tuberkuloosilääkkeenä on jo histo-
riaa, viittaa viimeaikainen mikrobitutkimus siihen, että kanamysiinillä on yl-
lättävän suuri rooli moniresistenttien tuberkuloosibakteerien syntymiseen.  
Ko. ongelma on käsillä heti Suomen rajan takana, eikä sitä pidä kiihdyttää 
kotimaisin eläinlääkintätoimin.  Emme tosin tarkemmin tunne kanamysiinin 
tai amikasiinin veterinäärikäyttöä, mutta kirjallisuuden mukaan sillä olisi roo-
lia mm. kotilemmikkien proteusinfektioissa. 

Toteamme myös että yleisesti ihmislääkkeenä käytetty siprofloksasiini puut-
tuu kieltolistalta - sen kuitenkin tiedetään nopeasti tuottavan merkittävää 
antibioottiresistenttiä ja ristiresistenssiäkin muihin fluorokinoloniryhmän ai-
neisiin.  Siten toivoisimme sen käytön jonkinasteista rajaamista veterinääri-
infektioissa. 
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Eläinten sieni-infektiot ovat myös taiten hoidettavia, eikä uusimpia sienian-
tibiootteja tulisi resistenssisyistä uhrata eläinten paikallisenkaan hoitoon.  
Ihmislääkkeinä vanhemmat sienilääkkeet on jo siirretty käsikauppaan, ja 
tämän valikoiman pitäisi olla etusijalla myös lemmikkieläinsilsoissa, joilla on 
kyky siirtyä lemmikin isännänkin riesaksi. 

Eri toimijoiden kirjan- ja rekisterienpitoa koskeviin asetusluonnoksiin ei 
lääkäriliitolla ole huomautettavaa. 
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