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Hallituksen esitys Eduskunnalle huumausainelaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
huumausainelaki. Tarkoituksena on tehostaa 
huumausainevalvontaa mutta ei muuttaa kan-
sallista huumausainepolitiikkaa. Lain tavoit-
teena on huumausaineiden laittoman Suo-
meen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuk-
sen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen. 
Huumausaineiden lähtöaineisiin sovellettai-
siin välittömästi Euroopan yhteisöjen sisä-
kaupan ja ulkokaupan lähtöaineasetusten 
säännöksiä. Lakiin ei siten olisi tarpeen ottaa 
lähtöaineita (raaka-aineita) koskevia sään-
nöksiä nykyisessä laajuudessa. Voimassa 
oleviin periaatteisiin ja menetelmiin ei ehdo-
teta olennaisia muutoksia, niitä vain täsmen-
nettäisiin perustuslain edellyttämällä tavalla. 

Huumausaineiden määritelmä perustuisi 
kansainvälisiin sopimuksiin kuten nykyisin-
kin. Huumausaineen määritelmää ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että huumausaineiksi 
voitaisiin valtioneuvoston asetuksella lukea 
myös aineet, joiden ottamisesta valvontaan 
päätettäisiin uusia psykoaktiivisia aineita 
koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioin-
nista ja valvonnasta annetun Euroopan unio-
nin neuvoston päätöksen mukaisesti.  

Lakiin otettaisiin säännökset huumausai-
neita koskevista yleiskielloista. Sosiaali- ja 
terveysministeriölle kuuluisi huumausaine-
lainsäädännön määräysten noudattamisen 
ylin johto ja ohjaus nykyiseen tapaan.  

Lupa- ja valvontaviranomaisena toimisi 
edelleen Lääkelaitos. Valvontaviranomaisen  
toimintamahdollisuuksia tehostetaan ja val-
tuuksia täsmennetään nykyisestä. Lääkelai-
toksella olisi oikeus saada käsittelemissään 

lupa-asioissa tietoja sekä velvollisuus antaa 
tietoja muille viranomaisille huumausaine-
lain soveltamisalan asioista. 

Laissa säädettäisiin luvanvaraisesta toi-
minnasta lääkinnällisiin tarkoituksiin, tutki-
mukseen ja tuotekehittelyyn sekä huumaus-
aineen toteamiseksi käytettäville aineille, 
valmisteille ja testijärjestelmille. Lupamenet-
telyä täsmennettäisiin ja laajennettaisiin kos-
kemaan myös huumausaineiden käsittelyä. 
Ensiaputoiminnassa sekä henkilökohtaiseen 
lääkintään käytettävät lääkevalmisteet va-
pautettaisiin viennin  ja tuonnin osalta lupa-
menettelystä.  Valvonnan osalta annettaisiin 
poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille oi-
keus huumausaineen hallussapitoon ja muu-
hun käsittelyyn rikosten torjunnassa.  

Lakiin otettaisiin nykyistä täsmällisemmät 
säännökset huumausaineiden käsittelemises-
tä, varastoimisesta, kuljettamisesta sekä niitä 
koskevasta kirjanpitovelvollisuudesta, sa-
moin takavarikoimisesta ja hävittämisestä. 

Laissa säädettäisiin seuraamuksista nykyis-
tä täsmällisemmin. Uudessa laissa olisi sään-
nökset myös muutoksenhakukeinoista sekä 
tarvittavat siirtymäsäännökset lupamenette-
lystä.  

Uuden huumausainelain johdosta muutet-
taisiin rikoslakia sekä yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetun lain ja työterveyshuol-
tolain viittaussäännöksiä.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
huumausainelaki sekä siihen liittyen tarpeel-
liset muutokset rikoslain (39/1889) 50 luvun 
1 ja 5 §:ään sekä yksityisyyden suojasta työ-
elämässä annetun lain (759/2004) 6 §:n 
2 momenttiin ja työterveyshuoltolain 
(1383/2001) 3 §:n 1 momenttiin. Tarkoituk-
sena on saattaa Suomen kansallinen huuma-
usainelainsäädäntö yhteisölainsäädännön mu-
kaiseksi. Uuteen huumausainelakiin ei siksi 
ole tarpeen ottaa huumausaineiden lähtöai-
neita (raaka-aineita) koskevia säännöksiä ny-
kyisessä laajuudessa. Esityksessä on lisäksi 
otettu huomioon perustuslain asettamat vaa-
timukset säädettäessä oikeuksista, eduista ja 
velvollisuuksista. Esitys tehostaisi kansallista 
huumausainevalvontaa. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Kansainväliset sopimukset 

Huumausaineiden valvonta perustuu val-
tiosopimuksiin. Näitä ovat a) New Yorkissa 
30 päivänä maaliskuuta 1961 tehty vuoden 
1961 huumausaineyleissopimus (SopS 
43/1965) muutettuna Genevessä 25 päivänä 
maaliskuuta 1972 tehdyllä vuoden 1961 huu-
mausaineyleissopimuksen muuttamista kos-
kevalla pöytäkirjalla (SopS 42/1975), jäljem-
pänä vuoden 1961 huumausaineyleissopi-
mus, b) Wienissä 21 päivänä helmikuuta 
1971 tehty psykotrooppisia aineita koskeva 
yleissopimus (SopS 60/1976), jäljempänä 
psykotrooppisia aineita koskeva vuoden 1971 
yleissopimus, sekä c) Wienissä 20 päivänä 
joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psyko-
trooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan 
tehty Yhdistyneiden Kansakuntien yleisso-
pimus (SopS 44/1994), jäljempänä huumaus- 
ja psykotrooppisia aineita koskeva vuoden 
1988 yleissopimus. 

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk-
sen sekä sen muuttamispöytäkirjan kohteena 
ovat erityisesti oopiumi, kannabistuotteet ja 
kokaiini sekä näiden johdannaiset. Sopimuk-
sessa tarkoitetut huumausaineet on lueteltu 

sen liitteinä olevissa neljässä luettelossa, joita 
on myöhemmin täydennetty käsittämään 
myös synteettiset valmisteet. Sopimus kattaa 
siten paitsi luetteloissa mainitut huumausai-
neet, myös niitä sisältävät valmisteet. Luette-
lot on laadittu sen mukaan, minkälaisia val-
vontatoimenpiteitä kunkin huumausaineen ja 
sitä sisältävän valmisteen on katsottu edellyt-
tävän.  

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 
1971 yleissopimuksen kohteena ovat psyyke-
lääkkeet, joilla on samat vaikutukset kuin 
huumausaineyleissopimuksessa tarkoitetuilla 
aineilla. Sopimus koskee muun muassa amfe-
tamiinia ja sen sukuisia aineita sekä barbitu-
raatteja. Myös tässä sopimuksessa tarkoitetut 
aineet on jaettu neljään ryhmään sen mukaan, 
minkälaisia valvontatoimenpiteitä aineiden ja 
niitä sisältävien valmisteiden on katsottu 
edellyttävän. Sopimusosapuolilla on lisäksi 
mahdollisuus päättää sopimuksessa tarkoitet-
tuja aineita sisältävien valmisteiden vapaut-
tamisesta sopimuksessa mainituin edellytyk-
sin tietyistä valvontatoimenpiteistä.  

Näiden sopimusten tarkoituksena on ollut 
luoda kansainvälinen valvontajärjestelmä, 
jolla sopimuksissa tarkoitettujen aineiden 
tuotanto, kauppa ja käyttö on pyritty rajoit-
tamaan vain lääketieteellisiin ja tutkimustar-
koituksiin. Sekä huumausaineyleissopimuk-
sen että psykotrooppisia aineita koskevan so-
pimuksen luetteloita on täydennetty jatkuvas-
ti. 

Kansainvälistä yhteistyötä laittoman huu-
mausainekaupan ehkäisemiseksi on lisäksi 
tehostettu  huumaus- ja psykotrooppisia ai-
neita koskevalla vuoden 1988 yleissopimuk-
sella. Sopimus velvoittaa valvomaan myös 
huumausaineen valmistuksessa käytettäviä 
aineita ja niitä sisältäviä valmisteita, vaikka 
nämä eivät itsessään olekaan huumausainei-
ta. Valvottavat aineet on lueteltu sopimuksen 
liitteinä olevissa kahdessa luettelossa. Luette-
loon I on sisällytetty aineita, joiden pienistä-
kin määristä on mahdollista niitä muuntamal-
la saada huumausaineita. Luetteloon kuulu-
vat tällä hetkellä N-asetyyliantraniilihappo, 
efedriini, ergometriini, ergotamiini, etikka-
happoanhydridi, 1-fenyyli-2-propanoli, isosa-



 HE 65/2006 vp 
  

   

 

5

froli, kaliumpermanganaatti, lysergihappo, 
3,4-metyleenidioksifenyyli-2-propanoni, no-
refedriini, piperonaali, pseudoefedriini ja saf-
roli sekä näiden suolat, jos sellaisten olemas-
saolo on mahdollista. Luetteloon II on sisäl-
lytetty aineita, joita käytetään jatkuvasti suu-
rina määrinä esimerkiksi kemian teollisuu-
dessa, mutta joita voidaan käyttää myös 
huumausaineiden valmistusprosessissa. Luet-
teloon kuuluvat tällä hetkellä antraniilihappo, 
asetoni, etyylieetteri, fenyylietikkahappo, 
kloori-vetyhappo, metyylietyyliketoni, pipe-
ridiini, rikkihappo  ja tolueeni sekä näiden 
suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdol-
lista, eivät kuitenkaan kloorivetyhapon ja 
rikkihapon suolat. 
 
2.2. Euroopan yhteisöjen säännökset 

Euroopan yhteisöissä (EY) ei ole annettu 
säädöksiä huumausaineiden valvonnasta, 
vaan valvonta Euroopan unionin jäsenvalti-
oissa perustuu kussakin jäsenvaltiossa valtio-
sopimusten perusteella annettuun lainsäädän-
töön. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin pitäneet tär-
keänä tehdä yhteistyötä huumausaineiden 
väärinkäytön torjumiseksi sekä pyrkiä lähen-
tämään lainsäädäntöjään siinä määrin kuin se 
on tarpeen laittoman huumausainekaupan 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Erityisesti on 
katsottu, että synteettisten huumausaineiden 
kehittämiseen liittyvät vaarat edellyttävät jä-
senvaltioiden nopeaa toimintaa ja että jäsen-
valtioiden oikeusviranomaisten ja lain nou-
dattamista valvovien tahojen välisessä kan-
sainvälisessä yhteistyössä saattaa ilmetä on-
gelmia, jollei uusia synteettisiä huumausai-
neita saateta rikoslainsäädännön piiriin kai-
kissa jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi neuvosto 
hyväksyi 16 päivänä kesäkuuta 1997 teke-
mällään päätöksellä yhteisen toiminnan uusia 
synteettisiä huumausaineita koskevasta tieto-
jenvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvon-
nasta.  

Yhteinen toiminta on kumottu 21 päivänä 
toukokuuta 2005 voimaan tulleella neuvoston 
päätöksellä uusia psykoaktiivisia aineita kos-
kevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista 
ja valvonnasta 2005/387/YOS. Päätöstä so-
velletaan 2 artiklan mukaan aineisiin, joita ei 
ole lueteltu vuoden 1961 huumausaineyleis-
sopimuksessa mutta jotka voivat aiheuttaa 

vastaavan uhan kansanterveydelle kuin so-
pimuksen I, II tai IV luettelossa mainitut ai-
neet eli uusiin huumausaineisiin. Päätöksen 
soveltamisalan piiriin kuuluvat myös aineet, 
joita ei ole lueteltu psykotrooppisia aineita 
koskevassa vuoden 1971 yleissopimuksessa, 
mutta jotka voivat aiheuttaa vastaavan uhan 
kansanterveydelle kuin sopimuksen I, II, III 
tai IV luettelossa mainitut aineet eli uudet 
psykotrooppiset huumausaineet. Päätös kos-
kee lopputuotteita, mutta ei huumausaineiden 
lähtöaineita.    

Neuvoston päätöksen 4 artiklan mukaan jä-
senvaltiot ovat velvollisia huolehtimaan siitä, 
että jäsenvaltion Euroopan poliisiviraston 
(Europol) kansallinen yksikkö ja jäsenvaltion 
edustajat eurooppalaisessa tietoverkossa 
(Reitox) antavat Europolin huumeyksikölle 
(EDU) ja Euroopan huumausaineiden ja nii-
den väärinkäytön seurantakeskukselle 
(EMCDDA) tietoja uusien psykoaktiivisten 
aineiden sekä uusia psykoaktiivisia aineita 
sisältävien valmisteiden valmistuksesta, lait-
tomasta kaupasta ja käytöstä. Europol ja 
EMCDDA kokoavat jäsenvaltioilta saamansa 
tiedot ja toimittavat ne välittömästi toisilleen 
ja Europolin kansallisille yksiköille, jäsen-
valtioiden Reitox-verkon edustajille, komis-
siolle ja Euroopan lääkevirastolle. Jos Euro-
pol ja EMCDDA ovat sitä mieltä, että jäsen-
valtion toimittamat tiedot uudesta psykoak-
tiivisesta aineesta eivät anna aihetta tietojen 
välittämiseen, ne ilmoittavat siitä välittömästi 
tiedot toimittaneelle jäsenvaltiolle. Europol 
ja EMCDDA perustelevat päätöksensä neu-
vostolle kuuden viikon kuluessa.  

Jos Europol ja EMCDDA katsovat tai neu-
vosto jäsentensä enemmistöllä katsoo, että 
jäsenvaltioiden toimittamat tiedot uusista 
psykoaktiivisista aineista antavat aihetta 
enempien tietojen keräämiseen, Europol ja 
EMCDDA neuvoston päätöksen 5 artiklan 
mukaan kokoavat kerätyt tiedot ja esittävät 
ne yhteisessä kertomuksessa, joka toimite-
taan neuvostolle, Euroopan lääkevirastolle ja 
komissiolle.   

Uusien aineiden käyttöön ja laittomaan 
kauppaan liittyvät mahdolliset riskit ja aineen 
kieltämisestä johtuvat mahdolliset seuraukset 
arvioidaan päätöksen 6 artiklan mukaan jä-
senvaltioiden nimittämillä asiantuntijoilla 
laajennetun tiedekomitean johdolla pidettä-
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vässä erityiskokouksessa, johon kutsutaan 
myös komission, Europolin ja Euroopan lää-
keviraston edustajat. Arvioinnin tuloksista 
laaditaan kertomus, jonka pohjalta komissio 
voi tehdä neuvostolle aloitteen siitä, että ky-
seinen uusi aine määritellään valvottavaksi 
huumausaineeksi. Päätös neuvostossa teh-
dään 8 artiklan mukaan määräenemmistöllä 
Euroopan unionista tehdyn yleissopimuksen 
34 artiklan 2 kohdan c alakohtaa noudattaen.  

Jos neuvosto tekee myönteisen päätöksen, 
jäsenvaltioiden tulee 9 artiklan perusteella 
päätöksessä asetetussa määräajassa toteuttaa 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toi-
menpiteet uuden psykotrooppisen huumaus-
aineen saattamiseksi vastaavien valvontatoi-
menpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraa-
musten piiriin, jotka jäsenvaltiossa koskevat 
psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 
1971 yleissopimuksen mukaisia velvoitteita. 
Vastaavasti on meneteltävä uuden huumaus-
aineen saattamiseksi valvontatoimenpiteiden 
ja rangaistusten piiriin vuoden 1961 huuma-
usaineyleissopimuksen mukaisia velvoitteita 
noudattavan kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. 

Euroopan unionin vuoden 1997 yhteisen 
toiminnan mukaisesti on tehty kolme neuvos-
ton päätöstä, joista ensimmäinen koskee 4-
MTA (P-metyylitioamfetamiini eli 4-me-
tyylitioamfetamiini) -nimistä ainetta, toinen 
PMMA (parametoksimetyyliamfetamiini tai 
N-metyyli-1-[4-metoksifenyyli]-2-aminopro-
paani) -nimistä ainetta ja kolmas uusia syn-
teettisiä huumausaineita 2C-I (2,5-dimetoksi-
4-jodifenyyliamiini), 2C-T-7 (2,5-dimetoksi-
4-(n)-propyylitiofenyyliamiini) ja TMA-2 
(2,4,5-trimetoksiamfetamiini).  Vuoden 2005 
neuvoston päätöksellä uusia psykoaktiivisia 
aineita koskevasta tietojenvaihdosta, ris-
kienarvioinnista ja valvonnasta 12 artiklan 
perusteella nämä ja muut yhteisen toiminnan 
5 artiklan perusteella tehdyt neuvoston pää-
tökset ovat edelleen oikeudellisesti päteviä, 
vaikka vuoden 1997 yhteinen toiminta on 
kumottukin 21 päivästä toukokuuta 2005. 

Huumausaineiden lähtöaineiden valvonnas-
ta säädetään Euroopan yhteisön lainsäädän-
nössä, jonka perustana on edellä mainittu 
huumausaineita ja psykotrooppisia aineita 
koskeva vuoden 1988  yleissopimus.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston huu-

mausaineiden lähtöaineista 11 päivänä hel-
mikuuta 2004 antaman asetuksen (EY) N:o 
273/2004, jäljempänä sisäkaupan lähtöai-
neasetus, tavoitteena on toteuttaa huumaus-
aineiden lähtöaineiden kaupan yhdenmukai-
nen valvonta yhteisössä ja estää näiden ai-
neiden kulkeutuminen laittomaan valmistuk-
seen. 

Sisäkaupan lähtöaineasetuksella valvotta-
villa aineilla eli luokitelluilla aineilla tarkoi-
tetaan asetuksen liitteessä 1 lueteltuja aineita, 
mukaan lukien näitä aineita sisältävät seokset 
ja luonnontuotteet. Luokiteltuihin aineisiin 
eivät kuitenkaan sisälly lääkkeet, sellaisina 
kuin ne on määritelty ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/83/EY. Luokiteltuihin ai-
neisiin eivät myöskään sisälly lääkevalmis-
teet, seokset, luonnontuotteet tai muut val-
misteet, joiden koostumus on sellainen, ettei 
näitä aineita ole helppo käyttää tai uuttaa yk-
sinkertaisilla tai taloudellisesti kannattavilla 
tavoilla. Luokitellut aineet on jaettu kolmeen 
luokkaan, ja valvonnan taso vaihtelee sen 
mukaan mihin luokkaan aine kuuluu. Luoki-
teltujen aineiden luokka 1 vastaa huumausai-
neita ja psykotrooppisia aineita koskevan 
vuoden 1988 yleissopimuksen I luetteloa. 
Sopimuksen II luetteloon kuuluvat aineet on 
jaettu asetuksessa kahteen luokkaan siten, et-
tä laajan laillisen kaupankäynnin kohteena 
olevat teollisuuskemikaalit on sijoitettu luok-
kaan 3 ja muut aineet luokkaan 2.  

Sisäkaupan lähtöaineasetuksessa määritel-
lään muut kuin luokitellut aineet, joilla tar-
koitetaan aineita, joita ei ole lueteltu asetuk-
sen liitteessä 1, mutta joita on todettu käyte-
tyn huumaus- tai psykotrooppisten aineiden 
laittomassa valmistuksessa. Komissio julkai-
see säännöllisesti luettelon muista kuin luoki-
telluista aineista eli niin sanotun vapaaehtoi-
sesti valvottavien kemikaalien listan. Sen 
tarkoituksena on auttaa teollisuutta vapaaeh-
toisesti valvomaan näillä aineilla käytävää 
kauppaa. 

Sisäkaupan lähtöaineasetuksen mukaan 
luokkaan 1 kuuluvien aineiden hallussapito 
tai markkinoille saattaminen edellyttää toi-
mivaltaisten viranomaisten lupaa ennen toi-
minnan harjoittamista. Asetuksessa on sään-
nökset lupamenettelystä. Luokkaan 2 kuulu-
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vien aineiden markkinoille saattaminen edel-
lyttää rekisteröitymistä eli ilmoituksen teke-
mistä toimivaltaisille viranomaisille ennen 
toiminnan harjoittamista. Apteekeille, eläin-
lääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille 
viranomaisille tai asevoimille voidaan myön-
tää erityislupa tai niihin voidaan soveltaa eri-
tyistä rekisteröintiä. Luokkaan 1 ja 2 kuulu-
vien aineiden markkinoille saattaminen edel-
lyttää myös luokiteltujen aineiden kaupasta 
vastaavan henkilön nimeämistä. 

Sisäkaupan lähtöaineasetuksessa on myös 
säännökset muun muassa luokiteltujen ainei-
den markkinoille saattamiseen liittyviä asia-
kirjoja ja pakkausmerkintöjä koskevista vaa-
timuksista sekä asiakkaalta vaadittavista sel-
vityksistä. Asetuksessa myös velvoitetaan 
toimijat ilmoittamaan välittömästi toimival-
taisille viranomaisille tilanteista, joissa luoki-
teltujen aineiden voidaan epäillä päätyvän 
huumaus- tai psykotrooppisten aineiden lait-
tomaan valmistukseen. 

Neuvoston yhteisön ja kolmansien maiden 
välisen huumausaineiden lähtöaineiden kau-
pan valvontaa koskevista säännöistä 22 päi-
vänä joulukuuta 2004 antaman asetuksen 
(EY) N:o 111/2005, jäljempänä ulkokaupan 
lähtöaineasetus, tavoitteena on estää huuma-
usaineiden lähtöaineiden kulkeutuminen lait-
tomaan valmistukseen yhteisön ja kolmansi-
en maiden välisessä kaupassa. Ulkokaupan 
lähtöaineasetuksella valvottavat aineet on 
määritelty ja luokiteltu samalla tavalla kuin 
sisäkaupan lähtöaineasetuksessa. Myös muita 
kuin luokiteltuja aineita koskevat säännökset 
ovat yhtenevät sisäkaupan lähtöaineasetuk-
sen vastaavien säännösten kanssa. 

Luokiteltujen aineiden luokkaan 1 kuuluvi-
en aineiden tuontia, vientiä tai niitä koskevan 
välitystoiminnan harjoittaminen edellyttää 
toimivaltaisten viranomaisten lupaa. Asetuk-
sessa on säännökset lupamenettelystä. Luok-
kaan 2 kuuluvien aineiden tuontia, vientiä tai 
niitä koskevan välitystoiminnan harjoittami-
nen edellyttää puolestaan ilmoitusta toimival-
taisille viranomaisille.  

Ulkokaupan lähtöaineasetuksessa on sisä-
kaupan lähtöaineasetusta vastaavat säännök-
set vaatimuksista, jotka koskevat  asiakirjoja 
ja pakkausmerkintöjä. Ulkokaupan lähtöai-
neasetuksessa myös velvoitetaan toimijat il-
moittamaan välittömästi toimivaltaisille vi-

ranomaisille tilanteista, joissa luokiteltujen 
aineiden voidaan epäillä päätyvän huumaus- 
tai psykotrooppisten aineiden laittomaan 
valmistukseen. 

Ulkokaupan lähtöaineasetuksen mukaan 
luokkaan 1 ja 2 sekä poikkeustapauksissa 
myös luokkaan 3 kuuluvien aineiden vienti 
edellyttää toimituskohtaista vientilupaa. 
Luokkaan 1 kuuluvien aineiden tuonti puo-
lestaan edellyttää toimituskohtaista tuontilu-
paa. Asetuksessa on yksityiskohtaiset sään-
nökset vienti- ja tuontilupamenettelystä.  

Sisä- ja ulkokaupan lähtöaineasetuksissa 
edellytetään jäsenvaltioiden säätävän kansal-
lisessa lainsäädännössään tarvittavista toi-
menpiteistä, jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voivat suorittaa valvonta- ja seurantatehtä-
vänsä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa 
tietojensaanti kaikista luokiteltujen aineiden 
tilauksista ja niitä koskevista toimista sekä 
pääsy toimijoiden liiketiloihin todisteiden 
hankkimiseksi sääntöjenvastaisuuksista. Ase-
tusten mukaan jäsenvaltioiden on myös an-
nettava säännökset asetusten rikkomisen seu-
raamuksista. 

Sisä- ja ulkokaupan lähtöaineasetuksia on 
sovellettava 18 päivästä elokuuta 2005. 

Huumausaineiden lähtöaineista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 273/2004 ja yhteisön ja kol-
mansien maiden välisen huumausaineiden 
lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista 
säännöistä annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 111/2005 täytäntöönpanosäännöis-
tä annettu komission asetus (EY) N:o 
1277/2005 on annettu 27 päivänä heinäkuuta 
2005 ja sitä on sovellettava 18 päivästä elo-
kuuta 2005. 
 
2.3. Voimassa oleva huumausainelaki 

Voimassa olevassa huumausainelaissa 
(1289/1993) säädetään huumausaineiden ja 
niiden valmistuksessa käytettävien aineiden 
valvonnasta. Huumausaineiden valvonta pe-
rustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Lakia 
säädettäessä pidettiin tärkeänä kansainvälistä 
yhteisymmärrystä siitä, mitä huumausaineel-
la tarkoitetaan. Huumausaine on sen vuoksi 
määritelty huumausainelain 2 §:ssä siten, että 
sillä tarkoitetaan samoja aineita ja valmisteita 
kuin mitä tarkoitetaan vuoden 1961 huuma-
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usaineyleissopimuksessa ja psykotrooppisia 
aineita koskevassa vuoden 1971 yleissopi-
muksessa. Sopimusten luettelot on saatettu 
Suomessa voimaan huumausaineista ja huu-
mausaineen valmistuksessa käytettävistä ai-
neista annetulla sosiaali- ja terveysministe-
riön päätöksellä (1709/1993), jäljempänä 
huumausainepäätös.  

Ainoana poikkeuksena kansainvälisten so-
pimusten luetteloista voidaan huumausaine-
lain 2 §:n 1 momentissa olevan valtuutus-
säännöksen perusteella asetuksella säätää, et-
tä huumausaineiksi luetaan siinä mainitut 
kasvit, jotka sisältävät jotakin edellä maini-
tuissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoi-
tettua ainetta. Tämän perusteella huumausai-
neasetuksen (1603/1993) 1 §:ssä säädetään, 
että huumausaineiksi luettavia kasveja ovat 
vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa 
mainittujen kasvien lisäksi kat-kasvi (Catha 
edulis), meskaliinia sisältävät kaktuskasvit ja 
Psilosybe-sienet.  

Huumausaineen valmistuksessa käytettävil-
lä aineilla eli huumausaineiden lähtöaineilla 
tarkoitetaan huumausainelain 2 §:n 
2 momentin mukaan vuoden 1988 huumaus- 
ja psykotrooppisia aineita koskevan yleisso-
pimuksen liitteen luetteloissa tarkoitettuja ai-
neita ja näitä aineita sisältäviä valmisteita lu-
kuun ottamatta lääkevalmisteita ja muita lu-
etteloituja aineita sisältäviä valmisteita, jotka 
on yhdistetty siten, että luetteloissa mainittu-
ja aineita ei voida helposti käyttää tai eristää 
käytössä olevilla keinoilla. Myös kyseisten 
aineiden kansainväliset luettelot on saatettu 
Suomessa voimaan edellä mainitulla huuma-
usainepäätöksellä. Aineet on huumaus- ja 
psykotrooppisia aineita koskevaa vuoden 
1988 yleissopimusta vastaavasti jaettu kah-
teen luetteloon. 

Huumausaineiden valvonnassa on lähtö-
kohtana, että huumausaineen tuotanto, val-
mistus, maahantuonti, maastavienti, jakelu, 
kauppa, hallussapito ja käyttö muihin kuin 
lääkinnällisiin, tieteellisiin ja huumausaineri-
kostutkintaa edistäviin tarkoituksiin on kiel-
letty. Tästä yleiskiellosta säädetään huu-
mausainelain 3 §:ssä. Lisäksi huumausaineen 
valmistus, maahantuonti ja maastavienti 
edellä mainittuihin laillisiin tarkoituksiin, 
toisin sanoen lääkinnällisiin, tieteellisiin ja 
huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkin-

taa edistäviin tarkoituksiin edellyttää viran-
omaisen myöntämää lupaa. Lupien myöntä-
mistä koskevat perussäännökset sisältyvät 
huumausainelain 4 ja 5 §:ään siten, että lain 
4 §:ssä säädetään lääkinnällisiin tarkoituksiin 
myönnettävän luvan perusteista ja 5 §:ssä tie-
teellisiin ja huumausainerikosten ehkäisemis-
tä tai tutkintaa edistäviin tarkoituksiin myön-
nettävän luvan perusteista. 

Lupajärjestelmästä voidaan lain 6 §:ään si-
sältyvien säännösten perusteella vapauttaa 
asetuksella tarkemmin säädettävät sellaiset 
huumausaineet ja niitä sisältävät valmisteet, 
joihin katsotaan liittyvän vain vähäinen vää-
rinkäytön vaara samoin kuin kansainvälisessä 
liikenteessä toimivien alusten ja ilma-alusten 
lääkevarastot ja matkustajien henkilökohtai-
set lääkevalmisteet. Lupamenettelyistä ja lu-
vanvaraisuudesta vapauttamisesta säädetään 
tarkemmin huumausaineasetuksen 6 §:ssä. 
Lääkelain (395/1987) 19 §:ssä sekä lääke-
valmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista 
Suomeen annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (1088/2002) säädetään yksityishenkilön 
oikeudesta lääkevalmisteiden Suomeen tuon-
tiin henkilökohtaista lääkitystä varten. 

Huumausaineen valmistuksessa käytettävi-
en aineiden valvonnasta säädetään huumaus-
ainelain 7 §:ssä. Lääkelaitoksella on pykälän 
1 momentin perusteella oikeus kieltää huu-
mausaineen valmistuksessa käytettävän ai-
neen maahantuonti, maastavienti ja luovut-
taminen, jos on syytä epäillä, että aine on 
tarkoitettu huumausaineen laittomaan val-
mistukseen. Näiden aineiden valvonnasta on 
säädetty pykälän 2 momentissa olevan val-
tuutussäännöksen perusteella pääosin huu-
mausaineasetuksessa. Pykälän 3 momentin 
mukaan asetuksella voidaan säätää, että ky-
seisten aineiden valmistus, maahantuonti, 
maastavienti, kaupanpito ja muu käsittely 
edellyttää lääkelaitoksen myöntämää lupaa 
tai ilmoituksen tekemistä lääkelaitokselle. 
Lupiin voidaan liittää ehtoja ja lupa voidaan 
peruuttaa, jos huumausainelakia, sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka 
luvalle asetettuja ehtoja on rikottu tai muita 
väärinkäytöksiä on tapahtunut, jos luvan 
edellytykset eivät enää täyty, jos lupaa haet-
taessa esitetyt tiedot ovat olleet virheellisiä, 
jos luvansaaja ei enää ole sopiva harjoitta-
maan kyseistä toimintaa taikka jos saatujen 
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tietojen perusteella on epäiltävissä, että ky-
seinen aine saattaa joutua huumausaineiden 
laittomaan valmistukseen.  

Huumausaineasetuksen 9 ja 9 a—9 e §:ssä 
säädetään tarkemmin yhteisölainsäädännön 
edellyttämästä valvonnasta sekä siltä osin 
kuin kysymys on yhteisöjen sisäisestä, direk-
tiiveillä säännellystä toiminnasta, että siltä 
osin kuin kysymys on EY:n asetuksissa 
säännellystä kolmansien maiden kanssa ta-
pahtuvasta toiminnasta. 

Huumausainelain 8 §:ään sisältyy huuma-
usaineiden ja huumausaineen valmistuksessa 
käytettävien aineiden merkitsemistä koskeva 
perussäännös, jonka mukaan huumausaineen 
ja huumausaineen valmistuksessa käytettä-
vän aineen valmistajan, maahantuojan, maas-
taviejän ja luovuttajan on huolehdittava siitä, 
että päällyksessä, jossa aine tai valmiste luo-
vutetaan, on tarvittavat tunnistetiedot. Pääl-
lysmerkinnöistä sekä lähetyksiä ja luovutuk-
sia koskevissa asiakirjoissa ilmoitettavista 
tiedoista säädetään tarkemmin lääkeasetuk-
sessa. 

Huumausaineiden laillisen käytön valvon-
nassa on olennainen merkitys näitä aineita ja 
niiden valmistuksessa käytettäviä aineita 
koskevalla kirjanpitovaatimuksella sekä vi-
ranomaisten mahdollisuudella saada tähän 
kirjanpitoon perustuvia tietoja. Huumausai-
nelain 9 §:ään sisältyvän perussäännöksen 
mukaan huumausaineiden ja huumausaineen 
valmistuksessa käytettävien aineiden tuotan-
toon, valmistukseen, maahantuontiin, maas-
tavientiin, jakeluun, kauppaan ja hallussapi-
toon oikeutetut ovat velvollisia pitämään kir-
jaa näistä aineista sekä antamaan niihin liit-
tyviä ilmoituksia ja tietoja siten kuin sosiaali- 
ja terveysministeriö tarkemmin määrää. Asi-
asta on säädetty tarkemmin huumausaineita 
ja huumausaineen valmistuksessa käytettäviä 
aineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenanto-
velvollisuudesta sekä huumausaineiden käsit-
telystä ja hävittämisestä annetussa sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksellä (1708/1993), 
jäljempänä huumausaineiden käsittelypäätös, 
jossa säädetään huumausaineita ja huumaus-
aineen valmistuksessa käytettäviä aineita 
koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvolli-
suudesta sekä huumausaineiden käsittelystä 
ja hävittämisestä. Lääkelaitoksella on oikeus 
saada kirjanpito pyynnöstä nähtäväkseen.  

Huumausainelain 10 §:ssä säädetään huu-
mausaineiden takavarikoinnista ja hävittämi-
sestä. Lain 11 §:ssä puolestaan annetaan lää-
kelaitokselle mahdollisuus asettaa ja tarvitta-
essa tuomita kyseisen lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten mukaisten 
velvoitteiden laiminlyöjälle uhkasakkolain 
(1113/1990) mukainen uhkasakko. 

Huumausaineiden ja niiden valmistuksessa 
käytettävien aineiden valvonta kuuluu huu-
mausainelain 12 §:n 1 momentin säännöksen 
perusteella sosiaali- ja terveysministeriön 
alaiselle Lääkelaitokselle. Sen määräämällä 
henkilöllä on pykälän 3 momentin mukaan 
myös oikeus tarkastaa tiloja, joissa huumaus-
ainetta tai huumausaineen valmistuksessa 
käytettävää ainetta valmistetaan, varastoi-
daan, säilytetään tai muulla tavoin käsitellään 
sekä ottaa tässä yhteydessä korvauksetta 
näytteitä tutkittavaksi. Lisäksi pykälän 
2 momenttiin sisältyy valtuutussäännös, jon-
ka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi 
tarvittaessa antaa määräyksiä huumausainei-
den ja niiden valmistuksessa käytettävien ai-
neiden varastoinnista, säilytyksestä ja kulje-
tuksesta ja muusta käsittelystä samoin kuin 
huumausaineiden hävittämisestä. Asiasta on 
säädetty huumausaineiden käsittelypäätök-
sessä.   

Lain 13 §:ään sisältyy lain muihin pykäliin 
sisältyviä valtuutussäännöksiä täydentävä 
asetuksenantovaltuutus.   

Lääkelaitos voi pitää huumausaineseuranta-
rekisteriä terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 
mukaan. Lääkelaitos ei kuitenkaan nykyisin 
pidä tällaista rekisteriä.  
 
2.4. Nykytilan arviointi 

Euroopan yhteisön lähtöaineita koskeva 
lainsäädäntö on muuttunut 18 päivänä elo-
kuuta 2005 siten, että yhteisön jäsenvaltioi-
den välistä lähtöaineiden kaupan valvontaa 
koskeva direktiivi korvataan asetuksella. Yh-
teisön ja kolmansien maiden välisen lähtöai-
neiden kaupan valvontaa koskevat säännök-
set sisältyivät asetukseen. Yhteisön asetukset 
ovat kaikilta osiltaan velvoittavia, ja niitä so-
velletaan sellaisenaan kaikissa EU:n jäsen-
valtiossa. Siten huumausainelakiin nykyisin 
sisältyvät direktiivin täytäntöönpanon edel-
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lyttämät säännökset eivät ole enää tarpeen. 
Euroopan yhteisön lähtöaineita koskeva lain-
säädäntö on muuttunut myös siten, että sisä- 
ja ulkokaupan lähtöaineasetuksissa säädetään 
kattavasti huumausaineiden lähtöaineisiin 
liittyvästä luvan- ja ilmoituksenvaraisesta 
toiminnasta sekä lupamenettelyistä. Tämän 
johdosta huumausainelakiin ei enää voida ot-
taa säännöksiä kyseisissä asetuksissa sääde-
tyistä seikoista. Asetukset edellyttävät kui-
tenkin eräiden niitä täydentävien säännösten 
antamista.   

Myös perustuslaki edellyttää huumausaine-
lain muuttamista. Valvontatoimenpiteistä on 
säädettävä nykyistä täsmällisemmin lain ta-
solla. Lääkelaitoksen asemaa valvontaviran-
omaisena on aiheellista täsmentää huumaus-
ainelaissa. Samalla lupamenettelysäännöksiä 
sekä valvontasäännöksiä tulee selventää ja 
täsmentää.  

Terveydenhuollon valtakunnallisista henki-
lörekistereistä annetun lain (556/1989) mah-
dollistamaa huumausaineseurantarekisteriä 
tulisi kehittää ottaen huomioon perustuslain 
ja henkilötietolain säännökset. Koska asia 
liittyy myös terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksen valvontatoimintaan, jota ollaan 
laajentamassa ja kehittämässä, tähän esityk-
seen ei ole sisällytetty mainitun rekisterin 
kehittämistä koskevia ehdotuksia huumaus-
aineiden valvonnan tehostamiseksi.    
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksessä otetaan huomioon Euroopan 
unionin jäsenyydestä johtuvat uudet huuma-
usaineita ja huumausaineiden lähtöaineita 
koskevat velvoitteet, jotka johtuvat edellä 2.2 
jaksossa tarkoitetuista neuvoston keväällä 
2005 tekemästä päätöksestä sekä huumausai-
neiden lähtöaineita koskevasta kahdesta ase-
tuksesta ja näiden täytäntöönpanoasetuksesta. 

Perustuslaista johtuvat säännösten täyden-
nys- ja täsmennystarpeet otetaan myös huo-
mioon. Lain tekstiä pyritään myös selkeyttä-
mään. Tämän vuoksi päädyttiin kirjoittamaan 
huumausainelaki kokonaan uudelleen osittai-
sen muuttamisen sijasta.  

Esityksessä otetaan lisäksi huomioon huu-

mausaineiden väärinkäytön ehkäisyyn liitty-
vät kansainväliset velvoitteet. 
 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi 
huumausaineen määritelmää, jossa huumaus-
aineiden valvontaa koskevien valtiosopimus-
ten luetteloihin sisällytetyt aineet ja valmis-
teet sekä kasvit luetaan huumausaineiksi. 
Huumausaineiksi voitaisiin valtioneuvoston 
asetuksella lukea lisäksi myös aineet, joiden 
valvontaan ottamisesta päätettäisiin touko-
kuussa 2005 uusia psykoaktiivisia aineita 
koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioin-
nista ja valvonnasta annetun neuvoston pää-
töksen mukaisesti.  

Lakiin sisällytettäisiin kielto viljellä koka-
pensasta, kat-kasvia, meskaliinia sisältäviä 
kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä kokonaan 
sekä  oopiumiunikkoa,  ja hamppua huuma-
usaineina tai huumausaineiden raaka-aineena 
käytettäviksi.  

Huumausaineiden lähtöaineiden osalta esi-
tyksessä ehdotetaan, että huumausainelakiin 
otettaisiin vain yhteisölainsäädäntöä täyden-
tävät säännökset. Huumausainelaissa otettai-
siin myös huomioon näiden aineiden valvon-
taan liittyvä yhteisölainsäädännössä käytetty 
terminologia. 

Esityksessä ehdotettuun huumausainelakiin 
sisällytettäisiin nykyistä lakia täsmällisem-
mät lupamenettelyä ja valvontaa koskevat 
säännökset, samoin  toimijoiden, kuten lu-
vanhaltijoiden, velvollisuuksista sekä ohja-
uksesta ja yleisestä valvonnasta. Rikostor-
junnasta säädettäisiin nykyistä täsmällisem-
min huumausainerikosten estämiseksi, pal-
jastamiseksi ja selvittämiseksi erityisesti po-
liisin sekä tulli- ja rajavartioviranomaisten 
osalta.     

Nykyisten valmistus- sekä tuonti- ja vienti-
lupien lisäksi Suomeen tuonnin ja Suomesta 
viennin osalta lupa vaadittaisiin myös huu-
mausaineen toteamiseksi käytettäville aineil-
le, valmisteille ja testijärjestelmille, samoin 
huumausaineiden  käsittelylle. Lupaviran-
omaisena toimisi Lääkelaitos kuten ny-
kyisinkin.  

Lakiin otettaisiin myös nykyistä täsmälli-
semmät huumausaineiden merkitsemistä, kir-
janpitoa ja tietojenantovelvollisuutta koske-
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vat säännökset samoin kuin takavarikoimista 
ja hävittämistä sekä huumausaineiksi luoki-
teltujen lääkkeiden seurantaa koskevat sään-
nökset.  

Valvonnan tehostamiseksi huumausainela-
kiin otettaisiin säännökset, joiden nojalla 
Lääkelaitoksella olisi rikosrekisterilakiin pe-
rustuvan tietojensaannin lisäksi oikeus saada 
myös sakkorekisteristä tiedot, joita se tarvit-
see voidakseen kyseisessä laissa tarkoitettuja 
lupa-asioita käsitellessään arvioida luvanha-
kijan tai luvanhaltijan sopivuutta. Lääkelaitos 
saisi myös luovuttaa tietoja viranomaiselle, 
jolla on säädetyn tehtävänsä perusteella oi-
keus saada tieto salassa pidettävästä asiasta. 
Vastaavasti Lääkelaitoksella olisi oikeus saa-
da lupa- ja valvontatehtäviensä edellyttämät 
tiedot.   

Esityksessä täsmennettäisiin rikoslain 
50 luvun 1 ja 5 §:n säännöksiä. Ehdotetta-
vaan huumausainelakiin otettaisiin tunnus-
merkistöksi  huumausainelakirikkomus.  
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset  

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontalou-
dellisia vaikutuksia.  
 
4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotettava huumausainelaki  tehostaisi ja 
edistäisi viranomaisten yhteistyötä huumaus-
aineiden valvonnassa. EU:n sisä- ja ulko-
kauppa-asetuksissa ehdotetut toimenpiteet li-
säisivät jonkin verran Lääkelaitoksen valvon-
tatehtäviä. 

Huumausainelain ohjaus- ja valvontajärjes-
telmä täydentää nykyistä selkeämmin lääke-
lain mukaista valvontajärjestelmää. Tällöin 
Lääkelaitoksen asema huumausainelain mu-
kaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sel-
kiytyisi nykyisestä. Tiedotusta ja koulutusta 
kohdennettaisiin erityisesti kemian ja lää-
kealan kaupalle ja teollisuudelle.  

Sosiaali- ja terveysministeriölle ja Lääke-
laitokselle uudesta lainsäädännöstä johtuvat 
ohjaus-, lupa-, valvonta- ja tiedonhallintateh-
tävät edellyttäisivät voimavarojen lisäämistä 
noin yhdellä henkilötyövuodella. 

4.3. Ympäristövaikutukset 

Esitykseen sisältyvään huumausainelakiin 
otettavat säännökset huumausaineiden kuljet-
tamisesta, hävittämisestä sekä kirjanpito- ja 
ilmoitusvelvollisuudesta sekä ohjauksen ja 
valvonnan tehostamisesta  parantavat välilli-
sesti ympäristönsuojelua. 
 
4.4. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä pyritään osaltaan estämään 
huumausaineiden kauppaa ja vähentämään 
huumausaineiden käyttöä. Sukupuolivaiku-
tusten osalta ehdotettuja säännöksiä voidaan 
pitää neutraaleina. Ehdotettavaan huumaus-
ainelakiin otettava huumausainelakirikkomus 
laajentaisi rangaistusvastuun piiriä. Esityk-
sessä annettaisiin kemian ja lääkealan toimi-
joille eräitä lisävelvoitteita.  
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmistelun vaiheet 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama 
työryhmä valmisteli muutoksia huumausai-
nelainsäädäntöön ja antoi mietintönsä 18 
päivänä kesäkuuta 2002. Työryhmään osal-
listuivat oikeusministeriön, valtiovarainmi-
nisteriön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön, Kansanterveyslaitoksen, 
Lääkelaitoksen ja Tullihallituksen edustajat. 
Työryhmä esitti muutettavaksi huumausaine-
lainsäädäntöä yhteisön lainsäädäntöä vastaa-
vaksi. Ehdotuksista pyydettiin lausunnot. 

Tiedossa oli, että yhteisölainsäädäntö oli 
edelleen muuttumassa. Erityisesti oikeusmi-
nisteriön lausunnossa tuotiin esille perustus-
lain edellyttämät lainsäädännön muutostar-
peet. Esitystä valmisteltiin sosiaali- ja terve-
ysministeriössä työryhmän ehdotusten perus-
teella. Valmistelussa otettiin huomioon myös 
valtioneuvoston periaatepäätös huumausai-
nepoliittisesta toimenpideohjelmasta vuosille 
2004—2007. Sosiaali- ja terveysministeriö 
päätti asettaa 12 päivänä toukokuuta 2004 
uuden työryhmän, jossa olivat edustettuina 
samat tahot kuin aikaisemmassakin työryh-
mässä. Toinen työryhmä päättyi työnsä kulu-
essa siihen, että osittaismuutosten sijaan on 
toimivampaa ehdottaa säädettäväksi uusi 
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huumausainelaki.    
Euroopan yhteisön huumausaineiden lähtö-

aineiden valvontaa koskevan lainsäädännön 
valmisteluvaiheessa valtioneuvosto on lähet-
tänyt eduskunnalle sisäkaupan asetusehdo-
tuksesta kirjelmän U 13/2003 vp ja ulkokau-
pan lähtöaineasetuksesta kirjelmän U 
38/2004 vp.  

Hallituksen esityksen valmistelua on jatket-
tu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä 
sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työ-
ryhmän ehdotusten sekä saatujen lausuntojen 
perusteella.  
 
5.2. Lausuntojen pyytäminen 

Työryhmän ehdotuksesta on pyydetty ja 
saatu lausunnot ulkoasiainministeriöltä, oi-
keusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, 
valtiovarainministeriöltä, maa- ja metsätalo-
usministeriöltä, liikenne- ja viestintäministe-
riöltä, kauppa- ja teollisuusministeriöltä, 
työministeriöltä ja ympäristöministeriöltä se-
kä Kansaneläkelaitokselta, Ilmailulaitokselta, 
Kansanterveyslaitokselta, keskusrikospolii-
silta, Lääkelaitokselta, Merenkulkulaitoksel-
ta, Oikeusrekisterikeskukselta, rajavartiolai-
tokselta, Rikosseuraamusvirastolta, sosiaali- 
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk-

selta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskukselta, terveydenhuollon oikeus-
turvakeskukselta, Tietosuojavaltuutetun toi-
mistolta, Tullihallitukselta ja Valtakunnan-
syyttäjänvirastolta, Suomen Kuntaliitto 
ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
ry:ltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK ry:ltä, STTK ry:ltä, Akava ry:ltä, 
Kemian Keskusliitto ry:ltä, Kemianteollisuus 
ry:ltä, Lääketeollisuus ry:ltä, Suomen Ap-
teekkariliitto ry:ltä ja Kuopion yliopiston ap-
teekilta. Lisäksi lausunnot pyydettiin Suo-
men Punaiselta Ristiltä ja Helsingin yliopis-
ton apteekilta.  Lausunto saatiin myös Oike-
uspoliittinen yhdistys Demla ry:ltä. Ehdotuk-
sesta lausuntokierroksella saatu palaute oli 
yleisesti ottaen hyvin myönteinen. Saatu pa-
laute on pyritty ottamaan huomioon.  
 
6.  Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Yhteisölainsäädäntöön kuuluvat EY:n sisä-
kaupan lähtöaineasetus sekä ulkokaupan läh-
töaineasetus ovat voimaanpanoasetuksineen 
tulleet voimaan 18 päivänä elokuuta 2005. 
Siksi ehdotukseen sisältyvien lakien olisi tul-
tava voimaan mahdollisimman pian sen jäl-
keen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Huumausainelaki 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §. Lain tavoitteet. Pykälässä todettaisiin 
huumausainelain tavoite, joka olisi huumaus-
aineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suo-
mesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja 
käytön ehkäiseminen. Vastaavaa pykälää ei 
ole voimassa olevassa laissa. Tavoite vastaa 
valtioneuvoston vuonna 1998 huumausaine-
politiikasta (STM:n julkaisuja 1994:4) ja 
vuonna 2004 huumausainepoliittisesta toi-
menpideohjelmasta vuosille 2004—2007 
(STM:n julkaisuja 2004:1) tekemissä periaa-
tepäätöksissä ilmaistua tavoitetta siltä osin 
kuin se koskee huumausainelakia. Muilta 
osin mainittujen periaatepäätösten tavoitteet 
perustuvat raittiustyölakiin (828/1982) ja 
päihdehuoltolakiin (41/1986), joihin viitattai-
siin ehdotetun lain 4 §:n 2 momentissa. Uu-
dessakin laissa säädettäisiin toimenpiteistä, 
joiden tavoitteena on huumausaineiden lait-
toman käytön ehkäiseminen. 

2 §. Määritelmät. Pykälä vastaisi voimassa 
olevan lain 2 §:ää täydennettynä ja täsmen-
nettynä siten, että asetuksenantovaltuuksista 
säädettäisiin toisaalla ehdotuksessa aina asi-
anomaisessa kohdassa. Tähän  pykälään otet-
taisiin määritelmät niistä kansainvälisistä so-
pimuksista, jotka koskevat huumausaineita ja 
jotka sitovat Suomea sopimusten osapuolena, 
yhteisölainsäädäntöön kuuluvista huumaus-
aineiden lähtöaineita sääntelevistä asetuksista 
täytäntöönpanoasetuksineen, huumausaineis-
ta, huumausaineiden lähtöaineista, huumaus-
aineen valmistuksesta sekä huumausaineen 
tuotannosta.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa määritel-
täisiin ne valtiosopimukset, jotka koskevat 
huumausaineita ja jotka sitovat Suomea so-
pimusten osapuolena, ja niiden lyhenteet. 
Nämä sopimukset ovat vuoden 1961 huuma-

usaineyleissopimus, psykotrooppisia aineita 
koskeva vuoden 1971 yleissopimus sekä 
huumaus- ja psykotrooppisia aineita koskeva 
vuoden 1988 yleissopimus. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa määritel-
täisiin sisäkaupan lähtöaineasetus, 3 kohdas-
sa ulkokaupan lähtöaineasetus sekä 4 koh-
dassa lähtöaineasetusten täytäntöönpanoase-
tus. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa määritel-
täisiin, mitä ehdotetussa laissa tarkoitetaan 
huumausaineella. Kohta vastaa voimassa 
olevan lain 2 §:n 1 momentin määritelmää 
täydennettynä vuonna 2005 psykoaktiivisia 
aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskien-
arvioinnista ja valvonnasta annetussa neuvos-
ton päätöksen perusteella huumausaineeksi 
luettavilla aineilla sekä tietyillä nyt huuma-
usaineasetuksessa mainituilla huumausai-
neiksi luettavilla kasveilla. 

Nykyiseen tapaan huumausaineiden määrit-
telemiseksi ehdotetaan kaksiportaista järjes-
telmää. Huumausainelaissa määriteltäisiin 
yleispiirteisesti se, mitä aineita, valmisteita ja 
kasveja pidettäisiin huumausaineina. Tulkin-
tavaikeuksien välttämiseksi alemmantasoi-
sessa säännöksessä, joka ehdotuksen mukaan 
olisi valtioneuvoston asetus, lueteltaisiin tyh-
jentävästi kaikki huumausainelainsäädännön 
kannalta huumausaineiksi katsottavat aineet. 
Tarkkarajainen huumausaineiden määrittely 
vastaa myös perustuslain 8 §:n mukaista ri-
kosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaati-
musta, mikä on merkityksellistä, koska rikos-
lain 50 luvussa viitattaisiin huumausaineiden 
osalta ehdotettavaan huumausainelakiin. Eh-
dotetun kaltaista määrittelytapaa noudatetaan 
myös dopingrikossäännöksissä rikoslain 
44 luvussa ja yksityiskohtaisemmin rikoslain 
44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista 
dopingaineista annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (705/2002). 

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan 
huumausaineita olisivat:  

a) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk-
sessa tarkoitetut aineet, valmisteet ja kasvit, 
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jotka sisältyvät mainitun sopimuksen voi-
massa oleviin luetteloihin (I—IV luettelot); 

b) psykotrooppisia aineita koskevassa vuo-
den 1971 yleissopimuksessa tarkoitetut ai-
neet ja valmisteet, jotka sisältyvät mainitun 
sopimuksen voimassa oleviin luetteloihin 
(I—IV luettelot);  

c) aineet, joiden valvontaan ottamisesta 
päätetään vuoden 2005 neuvoston päätöksen 
mukaisesti; sekä 

d) kat-kasvi (Catha edulis), meskaliinia si-
sältävät kaktuskasvit ja Psilosybe-sienet.  

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa määritel-
täisiin huumausaineen lähtöaine, josta voi-
massa olevassa laissa käytetään nimitystä 
huumausaineen valmistuksessa käytettävä 
aine. Myös sisä- ja ulkokaupan lähtöainease-
tuksissa käytetään nimitystä huumausaineen 
lähtöaine, joten kansallinen ja yhteisön lain-
säädännön terminologia olisi tältä osin yh-
denmukainen.  

Huumausaineen lähtöainetta koskevassa 
määritelmässä viitattaisiin sisäkaupan lähtö-
aineasetuksen 2 artiklan a kohdassa tarkoitet-
tuihin luokiteltuihin aineisiin eikä enää huu-
maus- ja psykotrooppisia aineita koskevan 
vuoden 1988 yleissopimuksen luetteloissa 
mainittuihin aineisiin. Tämä on perusteltua, 
koska huumausaineiden lähtöaineiden val-
vontaan sovellettaisiin mainittuja yhteisö-
lainsäädäntöön kuuluvia asetuksia. Muutok-
sella ei olisi vaikutusta valvottaviin aineisiin, 
koska Euroopan yhteisö yhtenä huumaus- ja 
psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 
1988 yleissopimuksen osapuolista on velvol-
linen valvomaan sopimuksessa tarkoitettuja 
aineita. Koska valvottavat aineet on sisäkau-
pan lähtöaineasetuksessa ja ulkokaupan läh-
töaineasetuksessa luokiteltu yleissopimuksen 
kahden luettelon sijasta kolmeen valvonta-
toimien suhteen toisistaan eroavaan luok-
kaan, muutos myös edistäisi sääntelyn ym-
märrettävyyttä.  

Pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaan 
huumausaineen valmistuksena pidettäisiin, 
tuotantoa lukuun ottamatta, kaikkia mene-
telmiä, joilla huumausaineita voidaan aikaan-
saada, sekä puhdistamista ja huumausainei-
den muuntamista toisiksi huumausaineiksi. 
Säännös vastaisi voimassa olevan lain 2 §:n 
3 momentin ensimmäistä virkettä. 

Pykälän 1 momentin 8 kohdan mukaan 

huumausaineen tuotantona pidettäisiin oo-
piumin, kokanlehtien, kannabiksen tai kan-
nabishartsin erottamista kasveista, joista niitä 
saadaan. Säännös vastaisi voimassa olevan 
lain 2 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä siitä, mitä aineita, valmisteita ja 
kasveja on pidettävä huumausaineina. Lisäk-
si valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tar-
vittaessa antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- 
ja terveysministeriön velvollisuudesta pitää 
yllä tietokantoja huumausainelaissa tarkoite-
tuista huumausaineista.  

3 §. Soveltamisala. Voimassa olevan lain 
1 §:n 1 momenttia vastaavasti pykälän mu-
kaan lakia sovellettaisiin huumausaineiden 
valvontaan. Ehdotettua lakia sovellettaisiin 
huumausaineiden lähtöaineiden valvontaan 
sen lisäksi, mitä siitä säädetään sisäkaupan 
lähtöaineasetuksessa ja ulkokaupan lähtöai-
neasetuksessa sekä niiden täytäntöönpano-
asetuksessa. Siten huumausaineiden lähtöai-
neiden osalta huumausainelakiehdotukseen 
sisältyisivät ainoastaan yhteisön lainsäädän-
töä täydentävät säännökset.   

4 §. Muut lait. Useita huumausaineita tai 
niitä sisältäviä valmisteita käytetään lääkkei-
nä. Tällaisten huumausaineiden osalta on so-
vellettava lisäksi lääkelain säännöksiä ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä 
sekä muita lääkkeitä koskevia säännöksiä. 
Siksi pykälän 1 momentissa viitattaisiin ny-
kyiseen tapaan lääkelainsäädäntöön. Huuma-
usaineista ja huumausaineiden lähtöaineista, 
jotka ovat lääkkeitä, olisi lisäksi voimassa, 
mitä niistä erikseen säädetään lääkelaissa ja 
muualla laissa.  

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa ole-
van lain 1 §:n 3 momenttia. Viittaussäännös 
rikoslain 50 lukuun siirrettäisiin lakiehdotuk-
sen 42 §:ksi. Momentissa viitattaisiin nykyi-
seen tapaan huumausaineiden käytön ehkäi-
syn ja huumausaineiden ongelmakäyttäjien 
huollon osalta raittiustyölakiin ja päihdehuol-
tolakiin.  

5 §. Yleiskiellot. Pykälässä, joka vastaisi 
olennaisilta osin voimassa olevan lain 3 §:ää, 
huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti 
Suomeen, vienti Suomesta, kauttakuljetus, 
jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyt-
tö olisi kielletty. Kiellosta voitaisiin poiketa 
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lääkinnällisissä, luvanvaraisissa ja valvonnal-
lisissa tarkoituksissa siten kuin niistä erik-
seen ehdotetussa laissa tai muualla laissa 
säädettäisiin.  

Yleiskielto laajentaisi voimassa olevan 
yleiskiellon soveltamisalaa sisällyttämällä 
siihen huumausaineiden kauttakuljetuksen, 
johon ei voisi saada tämän lakiehdotuksen 
mukaista lupaa. Kauttakuljetuksen valvonta 
jäisi siten tulliviranomaiselle. Yleiskielto 
koskisi myös huumausaineiden käsittelyä, 
mikä edellyttäisi Lääkelaitoksen antamaa lu-
paa. Muilta osin yleiskielto säilyisi ennal-
laan.   

6 §. Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto. 
Pykälän 1 momentissa täydellisen viljelykiel-
lon piiriin ulotettaisiin kokapensaan lisäksi 
kat-kasvi (Catha edulis), meskaliinia sisältä-
vät kaktuskasvit ja Psilosybe-sienet.  

Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin oo-
piumiunikon ja hampun viljely käytettäväksi 
huumausaineena tai niiden valmistuksessa 
taikka tuotannossa, kuten voimassa olevan 
lain 3 §:ssäkin. Kokapensaan viljely kiellet-
täisiin kokonaan pykälän 1 momentissa. Ri-
koslain 50 luvun 1 §:ää muutettaisiin vastaa-
vasti.  

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk-
sen sopimuspuolen, joka pitää maassaan tai 
alueellaan vallitsevien olosuhteiden takia 
unikon, kokapensaan tai kannabiskasvin vil-
jelykieltoa tarpeellisena toimenpiteenä kan-
san terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi 
sekä sen estämiseksi, että huumausaineita 
joutuu laittomaan kauppaan, tulee kieltää täl-
lainen viljely. Laiton viljely tulee sopimuk-
sen mukaan säätää rangaistavaksi. Viljely ja 
huumausaineen valmistus on erotettu yleis-
sopimuksessa toisistaan.  

Huumaus- ja  psykotrooppisia aineita kos-
kevan vuoden 1988 yleissopimuksen 3 ar-
tiklassa mainitaan omana kohtanaan velvoite 
säätää rangaistavaksi oopiumiunikon, koka-
pensaan tai hampun viljely tarkoituksena 
vuoden 1961 yleissopimuksen määräysten 
vastainen huumausaineiden tuotanto. Koska 
oopiumiunikkoa ja hamppua voidaan viljellä 
muussakin tarkoituksessa kuin huumausai-
neen tuottamiseksi, säännöksen mukaan kiel-
lettyä olisi vain näiden kasvien viljely käytet-
täväksi huumausaineina tai niiden valmistuk-
sessa tai tuotannossa.  

Kat-kasvien, meskaliinia sisältävien kak-
tuskasvien ja Psilosybe-sienien siemeniä, iti-
öitä, rihmastoja ja kasvualustoja on saatavis-
sa Suomessa. Mainittujen kasvien viljelyä on 
myös esiintynyt Suomessa. Viljelykiellon 
laajentamista kat-kasviin, meskaliinia sisäl-
täviin kaktuskasveihin ja Psilosybe-sieniin 
voidaan pitää tarpeellisena toimenpiteenä 
terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. 
Näidenkin kasvien osalta kiellettyä olisi vain 
viljely käytettäväksi huumausaineina tai nii-
den valmistuksessa tai tuotannossa.  

7 §. Luovuttamisvelvollisuus. Pykälän mu-
kaan henkilö, joka olisi saanut  haltuunsa 
huumausainetta olematta oikeutettu sen hal-
lussapitoon, olisi velvollinen luovuttamaan 
aineen viipymättä poliisi-, tulli- tai rajavar-
tioviranomaiselle. Pykälä vastaisi olennaisilta 
osin voimassa olevan lain 10 §:n 3 moment-
tia. Pykälässä asetettaisiin selkeä velvollisuus 
luovuttaa huumausaine viranomaiselle. Ny-
kyisestä poiketen huumausaine voitaisiin 
luovuttaa poliisin ja tulliviranomaisen tavoin 
myös rajavartioviranomaiselle. Säännöksessä 
tarkoitetut viranomaiset takavarikoisivat hal-
tuunsa saamansa huumausaineen  ehdotetun 
35 §:n mukaisesti. 
 

2 luku 

Luvanvarainen toiminta 

8 §. Valmistus, käsittely, tuonti Suomeen ja 
vienti Suomesta. Pykälän 1 momentti vastaisi 
voimassa olevan lain 4 §:n 1 momenttia ja 
5 §:n 1 momentin alkua täydennettynä ja täs-
mennettynä. Lupa- ja valvontaviranomaisena 
toimisi nykyiseen tapaan Lääkelaitos, mistä 
säädettäisiin ehdotetun lain 26 §:n 
2 momentissa.  

Ohjauksesta ja valvonnasta säädettäisiin 
ehdotuksen 5 luvussa sekä rikosten torjun-
nasta 6 luvussa. Luvanhaltijoiden ja muiden 
toimijoiden velvollisuuksista säädettäisiin 
4 luvussa. Lupamaksuista säädetään nykyisin 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 
(870/2005) Lääkelaitoksen maksullisista suo-
ritteista. Ministeriön asetus on voimassa 
31 päivään joulukuuta 2007.  

Lupa voitaisiin antaa huumausaineen val-
mistuksen, tuonnin Suomeen, ja viennin 
Suomesta lisäksi nyt myös huumausaineen 
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käsittelyyn. Voimassa olevassa laissa ei vaa-
dita huumausaineiden käsittelylupaa. Lääke-
laitoksen antamat luvat olisivat käsittely- ja 
valmistuslupia sekä tuonti- ja vientilupia. 
Nämä luvat voitaisiin myöntää lääkkeiden 
tuotantoon ja muihin lääkinnällisiin tarkoi-
tuksiin ja tieteelliseen tutkimukseen yliopis-
toissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä laa-
dunvalvontatutkimukseen ja tuotekehitte-
lyyn. Lisäksi luvat voitaisiin myöntää nyt 
myös huumausaineen toteamiseksi käytettä-
ville aineille, valmisteille ja testijärjestelmil-
le, jotka sisältävät huumausaineita.  

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa ole-
van lain 4 §:n 1 momentin viimeistä virkettä 
sekä 5 §:n 1 momentin loppua. Ehdotetun 
momentin mukaan valmistuslupaa ei vaadit-
taisi lääkevalmisteiden valmistukseen. Sa-
moin huumausaineelle, jolla ei katsota olevan 
lääkinnällistä käyttöä, ei lupaa saisi antaa eh-
dotetun pykälän 1 momentin 1 kohdan perus-
teella. 

Pykälän 3 momentin mukaan huumausai-
neiden käsittelylupaa ei vaadittaisi toimijoil-
ta, joilla on lääkelain mukaan oikeus lääk-
keiden valmistukseen, tukkukauppaan tai vä-
hittäisjakeluun. Tämä on poikkeus luvanva-
raisuuteen, sillä tällaisissa tilanteissa voidaan 
katsoa lääkelain mukainen lupa riittävän kat-
tavaksi. Momentissa säädettäisiin myös 
poikkeus ehdotuksen 10 §:n 2 momentin pää-
säännöstä, jonka mukaan ehdotetun lain mu-
kainen lupa ei vapauttaisi luvanhaltijaa nou-
dattamasta muussa lainsäädännössä toimin-
nalle asetettuja vaatimuksia ja määräyksiä.  

9 §. Vastuuhenkilöä ja tämän sijaisia kos-
kevat vaatimukset. Ehdotetussa pykälässä 
säädettäisiin vastuuhenkilöstä ja tämän sijai-
sia koskevista edellytyksistä, mikä on uusi 
velvoite, joka vastaa alkoholilain 
(1143/1994) 21 b §:n säännöksiä vastaavaa 
hoitajaa ja tämän sijaisia koskevista edelly-
tyksistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan jokaisessa 
toimipaikassa, jossa harjoitetaan tämän lain 
mukaista lupaa edellyttävää toimintaa, tulisi 
olla vastuuhenkilö ja hänellä tarpeellinen 
määrä sijaisia, jotka luvan haltija määrää. 
Vastuuhenkilön ja hänen sijaistensa tulisi ol-
la luotettavia ja sopivia tehtävään. Lisäksi 
heillä tulisi olla koulutuksen tai kokemuksen 
kautta hankittu riittävä ammattitaito. Vastuu-

henkilö ja hänen sijaisensa olisivat luvan hal-
tijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, et-
tä toimipaikassa noudatetaan tämän lain 
säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan sopimaton 
vastuuhenkilön ja hänen sijaisensa tehtävään 
olisi henkilö, joka huumausaineiden tai mui-
den päihdyttävien aineiden väärinkäytön 
taikka aikaisempien rikkomusten tai laimin-
lyöntien perusteella ei ilmeisesti kykene hoi-
tamaan tehtäviään. 

Pykälän 3 momentin mukaan vastuuhenki-
löä pidettäisiin luotettavana, jos häntä ei ole 
lainvoiman saaneella tuomiolla viiden vii-
meisen vuoden aikana tuomittu vankeusran-
gaistukseen eikä kolmen viimeisen vuoden 
aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka 
voidaan katsoa osoittavan hänen olevan il-
meisen sopimaton vastuuhenkilöksi. Vastuu-
henkilöä ei kuitenkaan pidettäisi luotettava-
na, jos hän on muutoin aikaisemmalla toi-
minnallaan osoittanut olevansa ilmeisen so-
pimaton vastuuhenkilöksi. 

10 §. Selvitys lupaharkintaa varten. Pykä-
län 1 momentti vastaisi osin voimassa olevan 
lain 4 §:n 2 momenttia täydennettynä ja täs-
mennettynä. Kaikkien ehdotetun lain mukais-
ten lupien myöntämistä harkittaessa olisi 
otettava huomioon hakijan 1 momentin mu-
kaisesti antama selvitys. Käsittely- ja valmis-
tuslupahakemuksessa annettavasta selvityk-
sestä säädettäisiin ehdotuksen 11 §:ssä sekä 
tuonti- ja vientilupahakemuksessa annetta-
vasta selvityksestä 12 §:ssä. 

Lupa-asioiden käsittelyn mahdollistami-
seksi Lääkelaitoksella olisi 31 §:n mukaan 
oikeus saada tietoja tulliviranomaiselta ul-
komaankauppaa koskevista rekistereistä, sa-
kon täytäntöönpanosta annetun lain 
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekis-
teristä. Oikeudesta saada tietoja rikosrekiste-
ristä määräytyisi rikosrekisterilain 
(770/1993)  säännösten mukaan. Lisäksi olisi 
otettava huomioon 2 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettujen kansainvälisten sopimus-
ten velvoitteet. Vuoden 1961 huumausaine-
yleissopimuksen I ja II luettelossa mainittu-
jen huumausaineiden valmistukseen, tuontiin 
Suomeen ja vientiin Suomesta ei saisi myön-
tää lupaa suuremman huumausainemäärän 
valmistukseen, tuontiin Suomeen ja vientiin 
Suomesta kuin kansainväliselle huumausai-
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neiden valvontalautakunnalle on ilmoitettu 
sinä vuonna käytettävän mainittuihin tarkoi-
tuksiin. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan ha-
kijan, joka lähes poikkeuksetta olisi tosiasial-
lisesti lääkealan yritys, olisi annettava selvi-
tys siitä, että  hakija soveltuu harjoittamaan 
ehdotetun huumausainelain mukaista luvan-
varaista toimintaa. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan ha-
kijan olisi annettava jokaisen toimipaikan 
osalta tiedot ehdotuksen 9 §:n mukaisesti 
asettamistaan vastuuhenkilöistä ja heidän si-
jaisistaan. Lääkelaitoksen tulee lupa-asioita 
käsitellessään muun muassa arvioida vastuu-
henkilöiden ja heidän sijaistensa luotettavuus 
ja sopivuus tehtäviinsä. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan ha-
kijan olisi selostettava jokaisen toimipaikan 
osalta toimenpiteet, jotka ovat tarpeen huu-
mausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, 
Suomesta viennin, valmistuksen, levittämi-
sen ja käytön ehkäisemiseksi sekä huumaus-
aineiden ja huumausaineiden lähtöaineiden 
valvonnan kannalta. Hakijan kirjallinen se-
lostus voi olla vapaamuotoinen, jolloin on 
kuitenkin varmistettava sen toimivuus toi-
minnan harjoittamisen kannalta erityisesti 
huumausaineiden valvonnan osalta. Hakija 
voi laatia myös päivitettävän ohjelma-
asiakirjan, joka kattaa kaikki hakijan toimi-
paikat. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ha-
kijan tulisi varmistaa jokaisen toimipaikan 
osalta sen, että aineet eivät joudu käytettä-
väksi huumausaineena tai huumausaineen 
lähtöaineena. Riittävä selvitys voitaisiin an-
taa, kuten edellisen kohdan osalta, ja myös 
siihen liittyen.  

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan ha-
kijan tulisi antaa lupa-asiansa ratkaisemisen 
kannalta muut tarvittavat tiedot sen mukaan 
kuin muualla tässä laissa ja sen nojalla anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin 
säädetään. Käsittely- ja valmistuslupahake-
muksessa annettavasta selvityksestä säädet-
täisiin ehdotuksen 11 §:ssä sekä tuonti- ja 
vientilupahakemuksessa annettavasta selvi-
tyksestä 12 §:ssä. Pykälän 3 momentissa val-
tuutettaisiin säätämään valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin muun muassa lupaa haet-
taessa annettavista tiedoista ja muusta lupa-

asioiden ratkaisemisen kannalta tarpeen ole-
vasta selvityksestä. Lupaan olisi sisällytettä-
vä ne lupaehdot, jotka ovat tarpeen ehdotetun  
lain 1 ja 3 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden ja 
valvonnan toteuttamiseksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan ehdotetun 
lain mukainen lupa ei vapauttaisi luvanhalti-
jaa noudattamasta muussa lainsäädännössä 
toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja määrä-
yksiä. Niinpä lääkelain mukaiset toimijat oli-
sivat velvollisia hakemaan myös lääkelain 
mukaiset luvat. Ehdotuksen 3 luvussa säädet-
täisiin vapautuksista ehdotetun lain mukaisen 
luvan osalta, mutta lääkelain mukaiset luvat 
olisi näissäkin tapauksissa haettava, jos lää-
kelaki sitä edellyttää.  

11 §. Käsittely- ja valmistuslupahakemuk-
sessa annettava selvitys. Pykälää vastaavat 
säännökset on voimassa olevassa huumaus-
aineasetuksessa, mistä ne  on siirretty perus-
tuslain nojalla lakiin. Lupahakemuksessa an-
nettavasta selvityksestä voitaisiin säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella ehdote-
tun 14 §:n perusteella. Pykälässä täsmennet-
täisiin 10 §:n sääntelyä käsittely- ja valmis-
tuslupien osalta. 

12 §. Tuonti- ja vientilupahakemuksessa 
annettava selvitys. Pykälää vastaavat sään-
nökset ovat voimassa olevassa huumausai-
neasetuksessa, mistä ne on siirretty perustus-
lain säännösten nojalla lakiin. Lupahakemuk-
sessa annettavasta selvityksestä voitaisiin 
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la ehdotetun 14 §:n perusteella. Pykälässä 
täsmennettäisiin 10 §:n sääntelyä tuonti- ja 
vientilupien osalta. 

13 §. Luvan voimassaolo ja luvan antami-
sen jälkeiset muutokset. Pykälän 1 momentin 
mukaan lakiehdotuksen mukainen käsittely- 
ja valmistuslupa myönnettäisiin määräajaksi, 
kuten pääsääntöisesti nykyisenkin lupajärjes-
telmän mukaan.  

Pykälän 2 momentissa olisi täydentävä 
poikkeus 1 momentin pääsääntöön. Tuontia 
ja vientiä koskevat luvat myönnettäisiin li-
säksi toimituseräkohtaisesti. Tämä ei kuiten-
kaan koskisi edellä ehdotuksen 8 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettujen aineiden ja 
valmisteiden sekä 8 §:n 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitettujen testijärjestelmien tuontia 
ja vientiä koskevia lupia.    

Pykälän 3 momentin mukaan luvan anta-
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misen jälkeen tapahtuneista muutoksista olisi 
ilmoitettava Lääkelaitokselle. Pykälä vastaisi 
voimassa olevan huumausaineasetuksen 9 a 
§:n 2 momenttia. 

Säännös tuonti- ja vientilupien palauttami-
sesta Lääkelaitokselle niiden voimassaolon 
päätyttyä on perusteltua ottaa lakiin vastaa-
vasti kuin muutkin lupia koskevat perussään-
nökset. Tätä koskeva säännös ehdotetaan 
otettavaksi 4 momentiksi. 

14 §. Lupa-asioihin liittyvät asetuksenan-
tovaltuudet. Pykälässä valtuutettaisiin valtio-
neuvoston asetuksella antamaan tarkempia 
säännöksiä ehdotetun lain mukaista lupaa ha-
ettaessa annettavista tiedoista ja muusta lupa-
asioiden ratkaisemisen kannalta tarpeen ole-
vasta selvityksestä sekä velvollisuudesta pa-
lauttaa tuonti- ja vientilupapäätökset Lääke-
laitokselle. 

15 §. Luovuttamisrajoitus. Pykälän mukaan 
luvanhaltija saisi luovuttaa huumausaineita 
ainoastaan muulle luvanhaltijalle tai sellaisel-
le, jolla muutoin on oikeus hankkia, pitää 
hallussaan tai käsitellä näitä aineita. Pykälä 
vastaisi voimassa olevan huumausainease-
tuksen 9 a §:n 3 momenttia. Luvanhaltijoiden 
lisäksi poliisi ja tulliviranomaiset ja tilapäi-
sesti myös rajavartioviranomaiset ehdotetun 
7 §:n mukaisissa tilanteissa sekä Lääkelaitos 
saisivat pitää hallussaan tai käsitellä huuma-
usaineita. 

16 §. Seuraamukset luvanvaraisen toimin-
nan rikkomuksista. Pykälän 1 momentissa 
täsmennettäisiin voimassa olevan lain 4 §:n 
3 momentin ja 5 §:n 3 momentin säännöksiä. 
Pykälä vastaisi myös voimassa olevaa 7 §:n 
3 momenttia muutettuna siten, että luvan pe-
ruuttaminen koskisi huumausaineille annet-
tavia lupia eikä huumausaineiden lähtöaineita 
koskevia lupia kuten nykyisin. Ennen luvan 
peruuttamista Lääkelaitoksen tulisi kuitenkin 
ensin antaa luvanhaltijalle huomautus tai kir-
jallinen varoitus. Jos hakija huomautuksesta 
tai kirjallisesta varoituksesta piittaamatta jat-
kaa ehdotetun lain mukaisen luvanvaraisen 
toiminnan rikkomista, Lääkelaitos voisi pe-
ruuttaa ehdotetun lain nojalla annetun luvan 
määräajaksi tai pysyvästi. Tietyissä vakavis-
sa ja kiireellisissä tapauksissa Lääkelaitos 
voisi peruuttaa luvan antamatta ensin huo-
mautusta tai kirjallista varoitusta, mikä pää-
tös olisi tarkoin perusteltava. Lääkelaitos 

voisi määrätä seuraamukset lakiehdotuksen 
mukaisen luvanvaraisen toiminnan rikko-
muksista pykälässä luetelluissa tapauksissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan peruutetun 
luvan palauttamisessa noudatettaisiin vastaa-
vasti tuonti- ja vientiluvan palautusta koske-
vaa 13 §:n 4 momenttia ja 14 §:ää. 

 
 

3 luku 

Luvanvaraisuudesta vapautetut aineet ja 
valmisteet 

17 §. Ensiavussa tarvittavat lääkevalmis-
teet. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa 
olevan lain 6 §:n 2 momenttia sekä huuma-
usaineasetuksen 8 §:ää. Ehdotetun lain mu-
kaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvittaisi en-
siavussa käytettäväksi tarkoitettuihin huuma-
usaineita sisältäviin lääkevalmisteisiin, jotka 
sisältyvät kansainvälisessä liikenteessä toi-
mivien alusten, ilma-alusten, ambulanssien ja 
humanitaarisessa avustustoiminnassa käytet-
tävien ajoneuvojen lääkevarastoihin. 

Pykälän 2 momentin mukaan lääkevalmis-
teet olisi säilytettävä lukitussa lääkekaapissa 
olevassa sinetein suljetussa ensiapulaatikos-
sa. Niistä olisi vastuussa aluksella päällikkö 
sekä ilma-aluksella, ambulanssissa ja huma-
nitaarisessa avustustoiminnassa käytettävässä 
ajoneuvossa lääkevarastosta vastaava henki-
lö. 

18 §. Eräät aineet, valmisteet ja testijärjes-
telmät. Pykälän 1 momentin mukaan ehdote-
tun  lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei 
tarvittaisi vuoden 1961 huumausaineyleisso-
pimuksen III luettelossa mainituille huuma-
usainetta sisältäville lääkevalmisteille ja huu-
mausainetta sisältäville huumausaineiden to-
teamisessa käytettäville aineille, valmisteille 
ja testijärjestelmille.  

Pykälän 2 momentin mukaan Lääkelaitos 
voisi päättää, että lakiehdotuksen mukaista 
tuonti- ja vientilupaa ei tarvittaisi sellaisille 
yhdistelmävalmisteille: 

1) jotka sisältävät muuta psykotrooppista 
ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen I luettelossa 
mainittua ainetta; 

2) joissa on huumausainetta ainoastaan vä-
häisessä määrin; 
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3) joissa  huumausaine on vaikeasti erotet-
tavassa muodossa; ja 

4) joihin ei liity olennaista väärinkäytön 
vaaraa.  

Pykälän 3 momentin mukaan Lääkelaitos 
voisi antaa tarkempia määräyksiä 2 momen-
tissa tarkoitetuista yhdistelmävalmisteista. 

19 §. Henkilökohtaisten lääkkeiden tuonti 
ja vienti. Ehdotetun pykälän mukaan lakieh-
dotuksen huumausaineen Suomeen tuontia ja 
Suomesta vientiä koskevia säännöksiä ei so-
vellettaisi sellaisiin vuoden 1961 huumausai-
neyleissopimuksen I—III luettelossa tai psy-
kotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 
yleissopimuksen II—IV luettelossa mainittu-
ja aineita sisältäviin lääkevalmisteisiin, joita 
matkustaja käyttää henkilökohtaista lääkitys-
tään varten. Tällöin olisi noudatettava, mitä 
säädetään lääkelain 19 §:ssä ja sen nojalla 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa lääke-
valmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista 
Suomeen. 
 
 

4 luku 

Toimijoiden velvollisuudet 

20 §. Tuonti- ja vientiasiakirjojen sekä 
päällyksen tunnistetiedot. Kansainvälisiin 
yleissopimuksiin sisältyy määräyksiä huu-
mausaineiden ja huumausaineiden lähtöai-
neiden päällysmerkintävaatimuksista. Huu-
maus- ja psykotrooppisia aineita koskevaan 
vuoden 1988 yleissopimukseen sisältyy myös 
määräyksiä huumausaineiden lähtöaineiden 
kansainväliseen kauppaan liittyvissä asiakir-
joissa ilmoitettavista tiedoista.  

Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 8 §:ää 
muutettuna siten, että sääntely ei koskisi enää 
huumausaineiden lähtöaineita. Lähtöaineiden 
osalta pakkausmerkintöjä ja asiakirjoja kos-
kevat vaatimukset sisältyisivät yhteisölain-
säädäntöön kuuluviin asetuksiin. Pykälän 
mukaan huumausaineen valmistajan, Suo-
meen tuojan, Suomesta viejän sekä kuljetuk-
seen ja säilytykseen osallistuvan olisi huo-
lehdittava, että tuonti- ja vientiasiakirjoissa 
sekä päällyksessä, jossa aine tai valmiste 
luovutetaan, olisi tarvittavat tunnistetiedot. 
Tarvittavista tunnistetiedoista voitaisiin tar-
vittaessa säätää tarkemmin valtioneuvoston 

asetuksella. 
21 §. Huumausaineiden varastointi ja säi-

lytys. Pykälän 1 momentti vastaisi huumaus-
aineiden käsittelypäätöksen 9 §:ää. Ehdote-
tun momentin mukaan huumausaineet olisi 
varastoitava tai muutoin säilytettävä erillises-
sä, lukitussa paikassa, johon sivullisten pääsy 
olisi estetty. Varastoinnista ja säilytyksestä 
voitaisiin tarvittaessa säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Pykälän 2 momentti vastaisi huumausai-
neasetuksen 3 §:n 3 momenttia. Ehdotetun 
momentin mukaan psykotrooppisia aineita 
koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen I lu-
ettelossa mainittujen aineiden tuonti maahan 
tullivarastossa säilyttämistä varten olisi kiel-
letty.  

22 §. Huumausaineiden kuljettaminen. Eh-
dotettu uusi pykälä tehostaisi huumausainei-
den valvontaa asettamalla toimijoille velvoit-
teita myös huumausaineiden kuljettamisessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan huumausai-
neiden kuljettamisessa ja siihen liittyvissä 
muissa toimenpiteissä, kuten pakkaamisessa 
ja tilapäisessä säilytyksessä tulisi noudattaa 
tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ot-
taen huomioon kuljetettava aine, määrä ja 
kuljetusmuoto. Huumausaineiden kuljettami-
sesta ja muusta vastaavasta käsittelystä voi-
taisiin tarvittaessa säätää tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.  

Pykälän 2 momentin mukaan huumausai-
neiden kuljettamiseen ja säilytykseen osallis-
tuvien olisi omalta osaltaan huolehdittava sii-
tä, että huumausaineiden joutuminen anas-
tuksen kohteiksi tai muuhun väärinkäyttöön 
on estetty.  

23 §. Huumausaineiden hävittäminen on-
gelmajätteenä. Pykälän 1 momentti vastaisi 
täsmennettynä voimassa olevan lain 10 §:n, 
huumausaineiden käsittelypäätöksen 10 §:n 
säännöksiä sekä sisäasiainministeriön sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain 42 §:n nojalla 
17 päivänä lokakuuta 2002 antamaa määrä-
ystä Sakkorangaistuksen täytäntöönpano: 
Menetetyksi tuomittu omaisuus (SM-2002-
1731/Ri-1) siltä osin kuin se koskee huuma-
usaineita ja lääkeaineita. Huumausaineiden 
käsittelyyn oikeutetut olisivat velvollisia 
toimittamaan hävitettäviksi kaikki huumaus-
aineiksi luokitellut lääkkeet ja muut huuma-
usaineet, joilla ei olisi enää tämän lain mu-
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kaista käyttöä. Hävittämisestä voitaisiin sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Lakiehdotuksen 36 §:ssä säädettäisiin pidät-
tämiseen oikeutetun virkamiehen hävittämis- 
ja hävitettäväksi määräämisvelvollisuudesta 
ja 37 §:ssä säädettäisiin huumausainerikosten 
estämisen, paljastamisen ja selvittämisen 
edistämisestä, jolloin takavarikoituja tai val-
tiolle menetetyksi tuomittuja huumausaineita 
voitaisiin luovuttaa viranomaisille käytettä-
väksi mainittuun tarkoitukseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan hävitettäväksi 
annetut aineet saisi hävittää vain ongelmajä-
telaitoksessa. Hävittämisessä olisi noudatet-
tava jätelain (1072/1993) ja ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) säännöksiä ongelmajätteen 
hävittämisestä. Hävittämiseen ei vaadittaisi 
ehdotetun huumausainelain mukaisia lupia.   

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan tarvittaessa säätää 
tarkemmin huumausaineiksi luokiteltujen 
lääkkeiden ja  muiden huumausaineiden, joil-
la ei ole enää ehdotetun lain mukaista käyt-
töä, hävittämisestä.  

24 §. Kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus. 
Huumausaineiden laillisen käytön valvon-
nassa on olennainen merkitys näitä aineita ja 
niiden valmistuksessa käytettäviä aineita 
koskevalla kirjanpitovaatimuksella sekä vi-
ranomaisten mahdollisuudella saada tähän 
kirjanpitoon perustuvia tietoja. Ehdotettu py-
kälä vastaisi voimassa olevan lain 9 §:n sekä 
huumausaineiden käsittelypäätöksen pykäliä.  

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
huumausaineiden tuotantoon, valmistukseen, 
Suomeen tuontiin, Suomesta vientiin, jake-
luun, kauppaan ja käsittelyyn oikeutetut oli-
sivat velvollisia pitämään kirjaa huumausai-
neista. Huumausainekirjanpitoaineisto olisi 
säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuo-
den lopusta, jonka aikana aineisto on laadittu. 
Aika vastaisi kirjanpitolainsäädännössä sää-
dettyä säilytysaikaa. Kulutuskortit ja huuma-
usainekirjanpitoon liittyvät pöytäkirjat olisi-
vat tällä tavoin säilytettävää aineistoa. Lääke-
laitoksella olisi oikeus saada huumausaine-
kirjanpitoaineisto nähtäväkseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan huumausai-
neiden aineiden hävittäminen kaikkine vai-
heineen tulisi sisällyttää tässä pykälässä tar-
koitettuun kirjanpitoon. Tämä velvollisuus 
koskisi soveltuvin osin myös viranomaisia. 

Asiakkaiden apteekkiin toimittamien lääk-
keiden hävittämisen ja kirjanpitovelvollisuu-
den suhteen noudatettaisiin, mitä siitä erik-
seen säädetään. Asiakkaat eivät välttämättä 
tiedä, sisältyykö heidän palauttamiinsa lääk-
keisiin huumausaineita. Muutoinkin voisi ol-
la kohtuutonta edellyttää apteekeilta aina tä-
män ehdotetun pykälän velvoitteiden noudat-
tamista. Lääkelaissa ja jätelainsäädännössä 
lääkkeiden hävittämisestä säädetyt velvoit-
teet ovat ehdotetun lain tavoitteiden toteutu-
misen kannalta riittävät.   

Pykälän 3 momentin mukaan toimijat oli-
sivat velvollisia tekemään ilmoituksia ja an-
tamaan muita valvonnan kannalta tarvittavia 
tietoja huumausaineista Lääkelaitokselle sen 
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.  

Pykälän 4 momentin mukaan huumausai-
neiden kirjanpidosta sekä huumausainekir-
janpitoaineistosta ja sen säilyttämisestä voi-
taisiin säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

25 §. Eräiden huumausaineiksi luokiteltu-
jen lääkkeiden seuranta. Pykälän 1 momen-
tin mukaan, joka vastaa huumausaineiden kä-
sittelypäätöksen  2 §:n 4 momenttia täsmen-
nettynä, apteekin olisi seurattava ja pidettävä 
kirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopi-
muksen I, II ja IV luetteloihin ja psykotroop-
pisia aineita koskevan vuoden 1971 yleisso-
pimuksen I ja II luetteloihin sisältyvien ai-
neiden ja valmisteiden sekä pentatsosiinin ja 
buprenorfiinin toimittamista apteekista. Eh-
dotetussa laissa tarkoitettaisiin huumausai-
neiksi luokiteltujen lääkkeiden seurannalla 
tässä momentissa säänneltyä toimintaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitetut seuranta- ja kirjanpitotiedot olisi-
vat salassa pidettäviä. Tiedot olisi hävitettävä 
heti, kun ne eivät enää ole tarpeen Lääkelai-
tokselle ehdotetun lain mukaisten lupa- ja 
valvontatehtävien suorittamiseksi.   

Pykälän 3 momentin mukaan, joka vastaa 
huumausaineiden käsittelypäätöksen 2 §:n 
3 momenttia, seurantaa varten tarpeelliset 
tiedot tulisi antaa Lääkelaitokselle kuukausit-
tain sen erikseen antamien ohjeiden mukai-
sesti. 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin tarvittaessa antaa 
tarkempia säännöksiä eräiden huumausai-
neiksi luokiteltujen lääkkeiden seurannasta.  
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5 luku 

Ohjaus ja yleinen valvonta 

26 §. Lupa- ja valvontaviranomaiset. Eh-
dotetun pykälän 1 momentin mukaan ehdote-
tun huumausainelain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamisen ylin 
johto ja ohjaus kuuluisi sosiaali- ja terveys-
ministeriölle. Ehdotettu momentti vastaa ny-
kyistä oikeustilaa.  

Pykälän 2 momentissa, joka vastaa voimas-
sa olevan lain 12 §:n 1 momenttia, säädettäi-
siin lain mukaiseksi lupa- ja valvontaviran-
omaiseksi Lääkelaitos. Ehdotetun lain 2 lu-
vussa säädettäisiin lupamenettelystä sekä 
5 luvussa ohjauksesta ja yleisestä valvonnas-
ta, jotka sääntelisivät Lääkelaitoksen tehtäviä 
lupa- ja valvontaviranomaisena  nykyistä 
täsmällisemmin. 

27 §. Toimivaltainen viranomainen. Ehdo-
tetun pykälän mukaan Lääkelaitos olisi sisä-
kaupan ja ulkokaupan lähtöaineasetuksessa ja 
niiden täytäntöönpanosta annetussa Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu toi-
mivaltainen viranomainen, jollei erikseen 
toisin säädetä. Siten Suomessa Lääkelaitos 
olisi toimivaltainen viranomainen huumaus-
aineiden lähtöaineita koskevissa asioissa. 
Lääkelaitos esimerkiksi myöntäisi toiminnan 
harjoittamista koskevat luvat sekä tuonti- ja 
vientiluvat ja rekisteröisi toimijat. 

Ehdotetun lain 34 §:n mukaan toimivaltai-
sia viranomaisia olisivat myös poliisi sekä 
tulli- ja rajavartioviranomaiset  asioissa, jois-
ta säädetään sisäkaupan lähtöaineasetuksen 
8 artiklan 1 kohdassa sekä ulkokaupan lähtö-
aineasetuksen 8 artiklassa, 9 artiklan 
1 kohdassa sekä 14 ja 26 artiklassa.  

28 §. Tarkastusoikeus. Pykälä yhdessä 
29 §:n kanssa vastaisi voimassa olevan lain 
12 §:n 3 momenttia täsmennettynä ja täyden-
nettynä. Pykälän 1 momentin mukaan Lääke-
laitoksen määräämällä sen palveluksessa ole-
valla tarkastajalla olisi oikeus tarkastaa tiloja, 
joissa huumausainetta tai huumausaineen 
lähtöainetta valmistetaan, varastoidaan, säily-
tetään tai muulla tavoin käsitellään. Tarkas-
tusoikeus koskisi myös Lääkelaitoksen lupa- 
ja valvontatoiminnan piiriin kuuluvaa ennak-
kotarkastusta. 

Pykälän 2 momentin mukaan Lääkelaitok-

sen määräämä sen palveluksessa oleva tar-
kastaja olisi päästettävä kaikkiin toimipaikan 
tiloihin. Tarkastusta ei kuitenkaan saisi to-
teuttaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan rikostorjun-
nasta säädettäisiin ehdotetun lain 6 luvussa. 
Lääkelaitoksen tulisi pyytää ja saada virka-
apua lakiehdotuksen 34 §:ssä tarkoitetuilta 
viranomaisilta eli poliisi-, tulli- ja rajavar-
tioviranomaisilta, silloin kun kyseessä olisi 
rikostentorjunta. 

29 §. Tarkastusaineisto ja sen kirjaaminen. 
Pykälä yhdessä 28 §:n kanssa vastaisi voi-
massa olevan lain 12 §:n 3 momenttia täs-
mennettynä ja täydennettynä. Pykälän 
1 momentin mukaan tarkastuksessa olisi esi-
tettävä kaikki Lääkelaitoksen määräämän sen 
palveluksessa olevan tarkastajan pyytämät 
asiakirjat ja muu aineisto, joka on tarpeellista 
tarkastuksen toimittamiseksi. Tarkastajalle 
olisi annettava maksutta hänen pyytämänsä 
jäljennökset tarkastuksen kannalta tarpeelli-
sista asiakirjoista. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkastuksen 
yhteydessä tarkastajalla olisi oikeus ottaa 
korvauksetta näytteitä toimipisteessä olevista 
aineista ja valmisteista erikseen tarkemmin 
tutkittavaksi. Lisäksi tarkastajalla olisi oikeus 
ottaa kuvatallenteita tarkastuksen aikana. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tar-
kempia säännöksiä tarkastusaineiston kir-
jaamisesta. 

30 §. Oikeus saada tietoja toimijoilta sekä 
viranomaisilta. Ehdotetun pykälän 1 momen-
tin mukaan Lääkelaitoksella olisi sen estä-
mättä, mitä tietojen salassa pitämisestä sää-
detään, oikeus saada tämän lain mukaisten 
lupa- ja valvontatehtävien suorittamiseksi 
maksutta tarpeellisia tietoja tämän lain ja 
lääkelain mukaisilta elinkeinonharjoittajilta 
ja muilta toimijoilta sekä valtion ja kunnan 
viranomaisilta. Muita toimijoita olisivat esi-
merkiksi yliopistot, korkeakoulut ja muut 
tutkimuslaitokset. Tietojen saanti liittyisi 
Lääkelaitoksen asemaan ehdotetun lain mu-
kaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja muuhun lainsää-
däntöön sisältyvät salassapitoa ja vaitioloa 
koskevat säännökset eivät olisi esteenä tässä 
ehdotetulle tietojen saannille. 
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Pykälän 2 momentin mukaan tiedonsaanti-
oikeus koskisi myös sellaisia lupa- ja valvon-
tatehtäviä varten tarvittavia tietoja, jotka yk-
sityistä liike- tai ammattitoimintaa tai yksi-
tyisen taloudellista asemaa tai terveydentilaa 
koskevina muuten olisivat salassa pidettäviä. 

Pykälän 3 momentin mukaan Lääkelaitok-
sella olisi sen estämättä, mitä tietojen salassa 
pitämisestä säädetään, oikeus saada sisäkau-
pan lähtöaineasetuksessa ja ulkokaupan läh-
töaineasetuksessa tarkoitetuilta toimijoilta 
huumausaineiden lähtöaineita koskevista 
toimista tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tar-
peen mainittujen asetusten säännösten nou-
dattamisen valvomiseksi. Tämän momentin 
mukainen tietojen saantioikeus liittyy Lääke-
laitoksen asemaan 27 §:n mukaisena sisä-
kaupan ja ulkokaupan lähtöaineasetuksissa ja 
niiden täytäntöönpanosta annetussa Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena. Sisä-  ja ulko-
kaupan lähtöaineasetukset myös edellyttävät 
jäsenvaltion säätävän kansallisessa lainsää-
dännössään toimivaltaisen viranomaisen val-
vonta- ja seurantatehtävän suorittamiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä kuten oikeudesta 
saada tietoja kaikista luokiteltujen aineiden 
tilauksista tai luokiteltuja aineita koskevista 
toimista.  

31 §. Tietojen saaminen eräistä rekistereis-
tä. Pykälän 1 momentin mukaan Lääkelai-
toksella olisi sen estämättä, mitä tietojen sa-
lassa pitämisestä säädetään, oikeus saada tä-
män lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi 
tarpeellisia tietoja tulliviranomaiselta huu-
mausaineiden ja huumausaineiden lähtöai-
neiden Suomeen tuonnista ja Suomesta vien-
nistä. Lääkelaitoksella olisi oikeus saada tie-
dot toteutuneista tuonneista ja vienneistä, 
mitkä ilmenisivät tulliviranomaisen ulko-
maankauppaa koskevista rekistereistä. Kysei-
siä tietoja ei saisi luovuttaa edelleen eikä il-
man Tullihallituksen lupaa käyttää muuhun 
kuin siihen tarkoitukseen, mihin ne on luovu-
tettu. 

Pykälän 2 momentin mukaan Lääkelaitok-
sella olisi oikeus ehdotetussa laissa tarkoite-
tun valvonnan toteuttamiseksi saada tietoja 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekis-
teristä. 

Pykälän 3 momentin mukaan oikeudesta 

saada tietoja rikosrekisteristä säädettäisiin ri-
kosrekisterilaissa (770/1993). Rikosrekisteri-
lain 4 a §:n nojalla Lääkelaitokselle voitaisiin 
luovuttaa rikosrekisteristä tietoja lupa-asioita 
varten henkilön luotettavuuden tai henkilö-
kohtaisen soveltuvuuden arvioimiseksi. 

32 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 
1 momentin mukaan Lääkelaitos olisi velvol-
linen luovuttamaan ehdotetun lain mukaista 
valvontaa  koskevia tietoja viranomaiselle, 
jolla on säädetyn tehtävänsä perusteella oi-
keus saada tieto salassa pidettävästä asiasta. 
Tällaisia viranomaisia olisivat poliisi, jolla 
on oikeus saada tietoja poliisilain nojalla, tul-
liviranomainen, jolla olisi oikeus saada tieto-
ja tullilain nojalla,  sekä rajavartioviranomai-
nen, jolla olisi oikeus saada tietoja rajavartio-
lain (578/2005) nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan tietoja ei saisi 
luovuttaa edelleen eikä ilman Lääkelaitoksen 
lupaa käyttää muuhun kuin siihen tarkoituk-
seen, mihin ne on luovutettu. 

33 §. Tietojen luovuttaminen kansainväli-
sille valvontaviranomaisille. Ehdotetun pykä-
län mukaan, joka vastaa huumausaineasetuk-
sen 10 §:ää, Lääkelaitos saisi luovuttaa kan-
sainvälisille valvontaviranomaisille kansain-
välisten sopimusten edellyttämät arviot ja 
tiedot sen estämättä, mitä tietojen salassa pi-
tämisestä säädetään. Tässä pykälässä tarkoi-
tettuja valtiosopimuksia olisivat ehdotuksen 
2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut 
kolme huumausaineita ja psykotrooppisia ai-
neita koskevaa yleissopimusta. Valvontavi-
ranomainen olisi YK:n huumausainekeskus 
(UNDC). 
 
 

6 luku 

Rikostorjunta 

34 §. Poliisi sekä tulli- ja rajavartioviran-
omaiset toimivaltaisina viranomaisina. Pykä-
län mukaan toimivaltaisia viranomaisia olisi-
vat myös poliisi sekä tulli- ja rajavartioviran-
omaiset  asioissa, joista säädetään sisäkaupan 
lähtöaineasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa se-
kä ulkokaupan lähtöaineasetuksen 8 artiklas-
sa, 9 artiklan 1 kohdassa sekä 14 ja 26 artik-
lassa. Säännös merkitsisi muun muassa sitä, 
että ilmoitus tilanteista, joissa luokiteltujen 
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aineiden voidaan epäillä päätyvän huumaus- 
tai psykotrooppisten aineiden laittomaan 
valmistukseen, voitaisiin tehdä myös poliisi-, 
tulli- ja rajavartioviranomaisille. Ehdotuksen 
26 §:ssä tarkoitettuna lupa- ja valvontaviran-
omaisena sekä 27 §:n mukaisena huumausai-
neiden lähtöaineista annetun yhteisölainsää-
dännön tarkoittamana toimivaltaisena viran-
omaisena toimisi Lääkelaitos.   

35 §. Takavarikoiminen. Pakkokeinolain 
(450/1987) mukaan esine voidaan takavari-
koida, jos on syytä olettaa, että se voi olla to-
disteena rikosasiassa tai on rikoksella jolta-
kulta viety taikka että tuomioistuin julistaa 
sen menetetyksi. Säännökset kattavat lähes 
kaikki huumausainerikoksiin liittyvät tilan-
teet. Lakiin on näin ollen tarpeen ottaa taka-
varikoimisen osalta  säännökset sellaisten ti-
lanteiden varalle, joissa huumausaineen hal-
lussapito ei ole rangaistavaa, vaikka hallus-
sapitoon ei ole oikeutta.  

Ehdotetun pykälän mukaan sen lisäksi mitä 
pakkokeinolaissa (450/1987) säädetään taka-
varikoimisesta, pidättämiseen oikeutetun vir-
kamiehen olisi takavarikoitava huumausaine, 
joka olisi luovutettu poliisille taikka tulli- tai 
rajavartioviranomaiselle lakiehdotuksen 
8 §:n perusteella tai jonka hallussapitoon ei 
muutoin olisi oikeutta tämän lain tai sisäkau-
pan ja ulkokaupan lähtöaineasetuksen nojal-
la. Säännös vastaisi pääosin voimassa olevan 
lain 10 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä. Eh-
dotettua säännöstä on kuitenkin täydennetty 
siten, että se kattaisi myös huumausaineiden 
lähtöaineiden takavarikoimisen. 

36 §. Hävittäminen. Pykälä vastaisi voi-
massa olevan lain 10 §:n 1 ja 2 momentin se-
kä huumausaineiden käsittelypäätöksen 
10 §:n säännöksiä sekä sisäasiainministeriön 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 42 §:n 
nojalla 17 päivänä lokakuuta 2002 antamaa 
määräystä SM-2002-1731/Ri-1 siltä osin 
kuin se koskee huumausaineita ja lääkeainei-
ta. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
pidättämiseen oikeutetun virkamiehen olisi 
todistettavasti hävitettävä tai määrätä hävitet-
täväksi takavarikoitu tai valtiolle menetetyksi 
tuomittu huumausaine ja huumausaineen läh-
töaine. Hävitettävä aine tai osa siitä olisi kui-
tenkin säilytettävä niin kauan kuin sitä mah-
dollisesti tarvitaan todisteena oikeudenkäyn-
nissä.  

Hävittämisessä noudatettaisiin soveltuvin 
osin ehdotuksen 23 §:n säännöksiä sekä 
24 §:n mukaista kirjanpitovelvollisuutta. Hä-
vittämisen sijaan takavarikoitu tai valtiolle 
menetetyksi tuomittu huumausaine ja huu-
mausaineen lähtöaine voitaisiin luovuttaa 
37 §:n 2 momentin mukaisesti huumausaine-
rikosten estämistä, paljastamista ja selvittä-
mistä varten. 

Pykälän 2 momentin mukaan pidättämiseen 
oikeutettu virkamies saisi todistettavasti hä-
vittää tai määrätä hävitettäväksi huumausai-
neen laittomaan tuotantoon, viljelyyn, val-
mistukseen, hallussapitoon tai käyttöön tar-
koitetun raaka-aineen, muun aineen, laitteen 
tai tarvikkeen, joka voidaan takavarikoida, ja 
jos on todennäköistä, että se tultaisiin tuomit-
semaan valtiolle menetetyksi. Hävittämisen 
sijaan raaka-aine, muu aine, laite tai tarvike 
voitaisiin luovuttaa lakiehdotuksen 37 §:n 
2 momentin mukaisesti käytettäväksi huu-
mausainerikosten estämistä, paljastamista ja 
selvittämistä varten. 

37 §. Huumausainerikosten estämisen, pal-
jastamisen ja selvittämisen edistäminen. Voi-
massa olevan lain 5 §:n 1 momentin mukaan 
Lääkelaitos voi antaa keskusrikospoliisin 
päällikölle ja Tullihallituksen rikostutkinta-
yksikön päällikölle valtuuden antaa lupia 
huumausaineen maahantuontiin tai maasta-
vientiin huumausainerikosten tutkintatarkoi-
tuksiin.  

Ehdotetun pykälän 1 momentissa annettai-
siin mainituille virkamiehille suoraan lain 
nojalla oikeus antaa lupia tapauskohtaisesti 
huumausainerikosten estämistä, paljastamista 
ja selvittämistä varten. Luvassa määriteltäi-
siin täsmällisesti huumausaineen Suomeen 
tuontiin tai Suomesta vientiin liittyvät edelly-
tykset. Lupapäätöksistä olisi kuitenkin välit-
tömästi ilmoitettava Lääkelaitokselle. Sään-
nöksellä ei olisi tarkoitus muuttaa voimassa 
olevaa käytäntöä, vaan keventää viran-
omaismenettelyä. Kysymyksessä ei olisi la-
kiehdotuksen 2 luvussa säädetty lupamenet-
tely. Vastuu lupaharkinnasta olisi edelleen 
niillä viranomaisilla, jotka tuntevat rikostor-
junnan ja sen vaatimukset parhaiten. Sään-
nöksessä otettaisiin myös  huomioon Tulli-
hallituksen organisaatiossa tapahtuneet muu-
tokset siten, että Tullihallituksessa lupapää-
töksen voisivat tehdä Tullihallituksen rikos-
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torjunnasta vastaavien yksiköiden päälliköt. 
Lupia voitaisiin myöntää paitsi huumausai-

neen tuontiin Suomeen ja vientiin Suomesta, 
myös kauttakuljetukseen tai valmistukseen 
käytettäväksi huumausainerikosten estämistä, 
paljastamista ja selvittämistä varten. Säännös 
mahdollistaisi muun muassa  huumausainei-
den tuonnin Suomeen käytettäväksi havain-
tomateriaalina valvontahenkilöstön ja huu-
mausainekoirien koulutuksessa sekä pienten 
huumausaine-erien kuljettamisen maasta toi-
seen huumausainerikosten torjuntaan liitty-
vän kansainvälisen yhteistyön edellyttämällä 
tavalla. Ehdotuksen 38 §:ssä tarkoitettuun 
valvottuun läpilaskuun ei kuitenkaan tarvit-
taisi tämän pykälän mukaista viranomaisen 
antamaa yksittäistapauksellista lupaa.   

Pykälän 2 momentin mukaan keskusrikos-
poliisille ja Tullihallitukselle annettaisiin oi-
keus luovuttaa hallussaan olevia huumausai-
neita ja säännöksessä mainittuja aineita, lait-
teita  ja tarvikkeita käytettäväksi huumausai-
nerikosten torjunnassa.  

Viranomaisilla on hallussaan tutkittavina 
oleviin rikoksiin liittyviä takavarikoituja ja 
menetetyksi tuomittuja huumausaineita. Läh-
tökohtana voimassa olevassa huumausaine-
laissa on, että mainitut aineet on hävitettävä. 
Tämä on lähtökohtana myös ehdotetussa 
laissa. Rikostorjunnan näkökulmasta on kui-
tenkin tärkeätä, että niin sanottuja "katuhuu-
meita" eli todellisuudessa liikkeellä olevia 
aineita voidaan tutkia. Huumausainerikosten 
torjunta edellyttää tietoa liikkeellä olevista 
aineista. Ehdotetun säännöksen nojalla taka-
varikoituja ja valtiolle menetetyksi tuomittuja 
huumausaineita voitaisiin luovuttaa esimer-
kiksi huumausainerikosten tutkintaa edistä-
viin tarkoituksiin taikka valvontahenkilöstön 
tai huumausainekoirien koulutukseen. 

38 §. Valvottu läpilasku ja toimenpiteen 
siirtäminen. Huumausainekauppa on mitä 
suurimmassa määrin kansainvälistä ja järjes-
täytynyttä rikollista toimintaa. Huumausai-
neita ja niiden lähtöaineita kuljetetaan maasta 
toiseen valmistamis-, myynti- ja levittämis-
tarkoituksessa. Lakiehdotukseen, kuten voi-
massa olevaan huumausainelakiin, sisältyy 
säännös siitä, että pidättämiseen oikeutetun 
virkamiehen on takavarikoitava laittomasti 
hallussa pidetyt huumausaineet ja lähtöai-
neet. Laki velvoittaa viranomaisen toimi-

maan.  
Viranomaisten toimintavelvollisuuden sel-

ventämiseksi ehdotettavaan lakiin olisi tar-
peen ottaa maininta sekä valvotusta läpilas-
kusta että niin sanotusta toimenpiteen siirtä-
misestä. Niissä viranomainen ei puutu lait-
tomaan tavaraerään heti, kun se olisi mahdol-
lista, vaan puuttuminen tai takavarikointi 
suoritetaan myöhemmin.  

Valvottu läpilasku on tulkittu kansainväli-
sestä oikeusavusta annetun lain  (4/1994) 
1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuksi 
muuksi rikosasian käsittelyä varten tarvitta-
van oikeusavun ja yhteistoiminnan  muodok-
si. Valvottua läpilaskua koskevia määräyksiä 
sisältyy muun muassa huumaus- ja psyko-
trooppisia aineita koskevaan vuoden 1988 
yleissopimukseen sekä tullihallintojen keski-
näisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehtyyn 
yleissopimukseen (SopS 148/2004).   

Valvotun läpilaskun tarkoituksena on ri-
koksen selvittäminen siirtämällä puuttuminen 
kuljetettavaan tavaraerään tarkoituksenmu-
kaisempaan ajankohtaan. Valvottu läpilasku 
tapahtuu viranomaisten valvonnassa. Valvot-
tuun läpilaskuun ei tarvittaisi ehdotuksen 
37 §:ssä tarkoitettua viranomaisen antamaa 
yksittäistapauksellista lupaa huumausaineri-
kosten estämistä, paljastamista ja selvittämis-
tä varten. Laittomasti kuljetetun huumausai-
neen takavarikointi suoritetaan viranomaisen 
tilanteeseen liittyvän harkinnan mukaan ri-
koksen paljastamisen ja selvittämisen kannal-
ta yleensä myöhemmin kuin se olisi viran-
omaisilla olevien tietojen ja havaintojen mu-
kaan mahdollista. Toimenpiteen siirtämisessä 
on kysymys samankaltaisesta tilanteesta tie-
tyissä olosuhteissa. Toimenpiteen siirtämi-
sestä ehdotetaan säädettäväksi poliisilain 
(493/1995) 5 §:ssä. Lainkohtaa koskevan hal-
lituksen esityksen (HE 266/2004 vp, s. 14) 
perusteluissa todetaan, että suorittaessaan po-
liisilain 3 luvussa tarkoitettuja tiedonhankin-
tatoimenpiteitä poliisimiehelle annettaisiin 
oikeus siirtää tekeillä olevaan rikokseen 
puuttumista, milloin se on välttämätöntä tie-
donhankinnan paljastumisen estämiseksi tai 
tiedonhankintatoiminnan tavoitteen turvaa-
miseksi. Lakiehdotus on edelleen eduskun-
nan käsittelyssä. Myös tullilakiin on tarkoitus 
ottaa vastaavanlainen säännös toimenpiteen 
siirtämisestä. 
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7 luku  

Seuraamukset 

39 §. Uhkasakko. Pykälä vastaisi voimassa 
olevan lain 11 §:ää täsmennettynä vastaa-
maan nykyistä käytäntöä uhkasakkoasioissa 
sekä yhteisölainsäädännön vaatimuksia. Uh-
kasakko kohdistuisi toimijaan eikä sen palve-
luksessa oleviin henkilöihin. Uhkasakko voi-
si tulla kysymykseen esimerkiksi huumaus-
ainekirjanpitoa ja viranomaisille tehtäviä il-
moituksia koskevien velvoitteiden laimin-
lyöntitilanteissa. Jos joku toimija laiminlöisi  
ehdotetun lain sekä sisäkaupan ja ulkokaupan 
lähtöaineasetuksen mukaan kuuluvien vel-
vollisuuksien täyttämisen, Lääkelaitos voisi 
velvoittaa toimijan tähän sakon uhalla. Uh-
kasakosta olisi voimassa, mitä uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään. Kiellon tehos-
teeksi asetetun uhkasakon tuomitsisi läänin-
hallitus Lääkelaitoksen vaatimuksesta. 

40 §. Huumausainelakirikkomus. Pykälässä 
säädettäisiin huumausainelakirikkomuksesta. 
Tämä rikkomustunnusmerkistö täydentäisi 
nykyistä seuraamusjärjestelmää ja toimisi si-
ten valvonnan tehosteena. Tunnusmerkistön 
soveltaminen olisi toissijaista eli sitä sovel-
lettaisiin, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta.  

41 §. Huumausainerikokset. Pykälän vas-
taisi voimassa olevan lain 1 §:n 3 momentin 
viimeistä virkettä. Pykälän mukaan huuma-
usainerikoksista säädettäisiin rikoslain 50 lu-
vussa. Samalla ehdotetaan muutettavaksi ri-
koslain 50 luvun 1 § ja 5 §:n 1 momentti.  
 

8 luku  

Erinäisiä säännöksiä 

42 §. Muutoksenhaku. Ehdotetun pykälän 
mukaan Lääkelaitoksen antamaan päätökseen 
haettaisiin muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
9 luku  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

43 §. Voimaantulo. Ehdotettu laki eli uusi 
laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdolli-

simman pian sen hyväksymisen ja vahvista-
misen jälkeen ottaen huomioon, että yhteisö-
lainsäädäntöön kuuluvat sisäkaupan lähtöai-
neasetus ja ulkokaupan lähtöaineasetus ovat 
tulleet voimaan 18 päivänä elokuuta 2005.  

Pykälän 2 momentin mukaan lailla kumot-
taisiin 17 päivänä joulukuuta 1993 annettu 
huumausainelaki (1289/1993) eli vanha laki 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.  

Pykälän 3 momentin mukaan ennen ehdo-
tetun lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.  

44 §. Siirtymäsäännökset. Jos muussa lain-
säädännössä viitattaisiin vanhaan lakiin tai 
sen säännöksiin, viittauksen olisi katsottava 
tarkoittavan uutta lakia tai sen vastaavia 
säännöksiä. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan vanhan lain 
nojalla annetun luvan katsottaisiin olevan 
edelleen voimassa uuden lain nojalla ja lak-
kaavan olemasta voimassa asianomaisessa 
lupapäätöksessä määrättynä päivänä. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan uuden lain 
voimaan tullessa Lääkelaitoksessa vanhan 
lain mukaisesti vireille pantu asia käsiteltäi-
siin ja ratkaistaisiin vanhan lain säännösten 
mukaisesti. 

45 §. Täydentävät säännökset. Pykälän 
1 momentin mukaan uusia psykoaktiivisia 
aineita koskevasta tietojenvaihdosta, ris-
kienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neu-
voston päätöksen mukaisesti valvontaan otet-
taviin aineisiin tämän lain 2 §:n 1 momentin 
5 kohdan c alakohdan mukaisesti rinnastet-
taisiin edellä mainitulla neuvoston päätöksel-
lä kumotun uusista synteettisistä huumausai-
neista hyväksytyn yhteisen toiminnan nojalla 
tehtyjen neuvoston päätösten mukaisesti val-
vontaan otettaviksi päätetyt aineet. Niistä ai-
neista, joita on pidettävä huumausaineina, 
voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella 
vastaavasti kuin ehdotetun lain 2 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitetuista aineista. Tä-
män momentin nojalla otettaisiin seuraavat 
aineet huumausaineluetteloon 4-MTA (P-
metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfe-
tamiini), PMMA (parametoksimetyyliamfe-
tamiini tai N-metyyli-1-[4-metoksifenyyli]-2-
aminopropaani), 2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodi-
fenyyliamiini), 2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-
propyylitiofenyyliamiini) ja TMA-2 (2,4,5-
trimetoksiamfetamiini).    
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Ehdotetun 2 momentin mukaan lupaehto-
määräykset tämän lain 9 §:ssä tarkoitetuista 
vastuuhenkilöistä sijaisineen tulee ottaa 
kaikkiin lupapäätöksiin, jotka annetaan tä-
män lain voimaan tultua tehtyjen hakemusten 
perusteella.    
 
 
1.2. Rikoslaki 

50 luku  

Huumausainerikoksista  

1 §. Huumausainerikos. Pykälä muutettai-
siin ehdotetun huumausainelain 5 ja 6 §:n 
johdosta. Rangaistusuhka säilyisi ennallaan 
eli voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi.  

5 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin viit-
taus  muutettaisiin koskemaan ehdotettua 
uutta huumausainelakia. 
 
1.3. Laki yksityisyyden suojasta työelä-

mässä  

6 §. Huumausainetestiä koskeva todistus. 
Pykälän 2 momentin viittaus muutettaisiin 
koskemaan ehdotettua uutta huumausainela-
kia. 
 
1.4. Työterveyshuoltolaki 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 6 a 
kohdan viittaus muutettaisiin koskemaan eh-
dotettua uutta huumausainelakia. 
 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Lakiin ehdotettujen valtuutussäännösten 
nojalla on tarkoitus antaa valtioneuvoston 
asetus huumausaineista. Tämä asetus korvai-
si voimassa olevan lakia alemmanasteisem-
man säännöstön eli  huumausaineasetuksen, 
huumausainepäätöksen ja huumausaineiden 
käsittelypäätöksen. Koska huumausainepoli-
tiikasta vastaavat valtioneuvostossa sosiaali- 
ja terveysministeriön kanssa yhteistyössä 
useat muutkin ministeriöt, on tarkoituksen-
mukaista vastaavasti antaa kaikki tarvittavat 

lakia alemmanasteiset säännökset valtioneu-
voston asetuksella.   

Lääkelaitos toimisi nykyiseen tapaan lupa- 
ja valvontaviranomaisena. Lääkelaitos päät-
täisi ehdotetun huumausainelain 18 §:ssä tar-
koitetuista aineista, valmisteista ja testijärjes-
telmistä. Lääkelaitoksella olisi 24 §:n 3 mo-
mentin nojalla valtuus antaa ohjeita huuma-
usainekirjanpidosta ja siihen liittyvästä ilmoi-
tusvelvollisuudesta, samoin 25 §:n 2 momen-
tin mukaisesti huumausaineiksi luokiteltujen 
lääkkeiden seurannasta. Näistä tehtävistä ei 
tarvitse säätää lailla. 

Voimassa olevan huumausainelain mukais-
ten lupien lupamaksuista säädetään nykyisin 
Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista an-
netussa sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksessa (870/2005). Ministeriön asetus on 
voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.  
 
3.  Voimaantulo 

Tarkoituksena on, että ehdotetut lait tulisi-
vat voimaan mahdollisimman pian sen jäl-
keen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.  
 
 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Eräillä ehdotetun huumausainelain sään-
nöksillä on merkitystä tarkasteltaessa lakieh-
dotusta perustuslain kannalta. Lakiehdotus 
sisältää useita muutoksia norminantovaltuuk-
sia koskeviin säännöksiin sekä viranomaisen 
tarkastus- ja tiedonsaantioikeutta koskeviin 
säännöksiin. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentissa edellyte-
tään, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteista säädetään lailla. Ehdotetun 
lain 19 §:ään otettaisiin tämän mukaisesti 
säännökset matkustajan henkilökohtaisten 
lääkevalmisteiden maahantuonnin ja maasta-
viennin edellytyksistä.   

Huumausainelakiin sisältyvät valtuutus-
säännökset saatettaisiin esityksessä vastaa-
maan perustuslain 80 §:n säännöksiä. Ehdo-
tetun huumausainelain nojalla valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin: 

1) mitä 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettuja aineita, valmisteita ja kasveja on 
pidettävä huumausaineina; 
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2) sosiaali- ja terveysministeriön velvolli-
suudesta pitää yllä tietokantoja edellisessä 
kohdassa tarkoitetuista huumausaineista; 

3) 10—13 §:n mukaisesta hakijalta vaadit-
tavasta selvityksestä sekä tuonti- ja vientilu-
papäätösten palauttamisesta Lääkelaitokselle; 

4) tarvittaessa 20 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuista tunnistetiedoista; 

5) tarvittaessa 21 §:n 1 momentissa sääde-
tystä huumausaineiden varastoimisesta ja säi-
lyttämisestä; 

6) tarvittaessa 22 §:ssä  säädetystä huuma-
usaineiden kuljettamisesta ja muusta vastaa-
vasta käsittelemisestä; 

7) tarvittaessa 24 §:ssä säädetystä huuma-
usaineiden kirjanpitovelvollisuudesta ja sii-
hen liittyvästä tietojenantovelvollisuudesta; 

8) tarvittaessa 29 §:ssä säädetyn tarkastus-
aineiston kirjaamisesta; ja 

9) 23 ja 36 §:ssä säädetystä huumausainei-
den hävittämisestä. 

Esitykseen sisältyvässä huumausainelaissa 
säädettäisiin tarvittavilta osin myös huuma-
usaineiden lähtöaineiden ennakkovalvonnas-
ta eli siltä osin kuin asioista ei ole säädetty 
yhteisölainsäädäntöön kuuluvissa sisä- ja ul-
kokauppa-asetuksessa. Ennakkovalvonnasta 
johtuvat elinkeinovapauden rajoitukset pe-
rustuisivat siten perustuslain 18 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti lakiin. 

Hallitus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, 
että esitys on sopusoinnussa perustuslain 
kanssa, minkä vuoksi kaikki ehdotetut lait 
voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Huumausainelaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tavoitteet 

Tämän lain tavoitteena on huumausainei-
den laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta 
viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön 
ehkäiseminen.  
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) huumausaineyleissopimuksilla  
a) New Yorkissa 30 päivänä maaliskuuta 

1961 tehtyä vuoden 1961 huumausaineyleis-
sopimusta (SopS 43/1965) muutettuna Gene-
vessä 25 päivänä maaliskuuta 1972 tehdyllä 
vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen 
muuttamista koskevalla pöytäkirjalla (SopS 
42/1975) (vuoden 1961 huumausaineyleisso-
pimus);  

b) Wienissä 21 päivänä helmikuuta 1971 
tehtyä psykotrooppisia aineita koskevaa 
yleissopimusta (SopS 60/1976) (psykotroop-
pisia aineita koskeva vuoden 1971 yleissopi-
mus); sekä 

c) Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 
huumausaineiden ja psykotrooppisten ainei-
den laitonta kauppaa vastaan tehtyä Yhdisty-
neiden Kansakuntien yleissopimusta (SopS 
44/1994) (huumaus- ja psykotrooppisia ai-
neita koskeva vuoden 1988 yleissopimus); 

2) sisäkaupan lähtöaineasetuksella huu-
mausaineiden lähtöaineista annettua Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 273/2004;  

3) ulkokaupan lähtöaineasetuksella yhtei-
sön ja kolmansien maiden välisen huumaus-
aineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa 
koskevista säännöistä annettua neuvoston 
asetusta (EY) N:o 111/2005; 

4) lähtöaineasetusten täytäntöönpanoase-
tuksella huumausaineiden lähtöaineista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 273/2004 ja yhteisön ja 
kolmansien maiden välisen huumausaineiden 
lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista 
säännöistä annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 111/2005 täytäntöönpanosäännöis-
tä annettua komission asetusta (EY) N:o 
1277/2005; 

5) huumausaineella  
a) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk-

sessa tarkoitettuja aineita, valmisteita ja kas-
veja jotka sisältyvät mainitun sopimuksen 
voimassa oleviin luetteloihin (I—IV luette-
lot); 

b) psykotrooppisia aineita koskevassa vuo-
den 1971  yleissopimuksessa tarkoitettuja ai-
neita ja valmisteita, jotka sisältyvät mainitun 
sopimuksen voimassa oleviin luetteloihin 
(I—IV luettelot);  

c) aineita, joiden valvontaan ottamisesta 
päätetään uusia psykoaktiivisia aineita kos-
kevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista 
ja valvonnasta annetun neuvoston päätöksen 
2005/387/YOS mukaisesti; sekä 

d) kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia si-
sältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä;   

6) huumausaineen lähtöaineella sisäkau-
pan lähtöaineasetuksen 2 artiklan a kohdassa 
ja ulkokaupan lähtöaineasetuksen 2 artiklan 
a kohdassa tarkoitettuja luokiteltuja aineita; 

7) huumausaineen valmistuksena, tuotantoa 
lukuun ottamatta, kaikkia menetelmiä, joilla 
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huumausaineita voidaan aikaansaada, sekä 
puhdistamista ja huumausaineiden muunta-
mista toisiksi huumausaineiksi; sekä 

8) huumausaineen tuotannolla oopiumin, 
kokanlehtien, kannabiksen tai kannabishart-
sin erottamista kasveista, joista niitä saadaan. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä siitä, mitä aineita, val-
misteita ja kasveja  pidetään 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitettuina huumausaineina. 
Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan 
tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä  sosi-
aali- ja terveysministeriön velvollisuudesta 
pitää yllä tietokantoja 1 momentin 5 kohdas-
sa tarkoitetuista huumausaineista. 
 

3 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden 
valvontaan. Lakia sovelletaan myös huuma-
usaineiden lähtöaineiden valvontaan sen li-
säksi mitä siitä säädetään sisäkaupan lähtöai-
neasetuksessa ja ulkokaupan lähtöainease-
tuksessa sekä lähtöaineasetusten täytäntöön-
panoasetuksessa.  
 

4 § 

Muut lait 

Huumausaineista ja huumausaineiden läh-
töaineista, jotka ovat lääkkeitä, on lisäksi 
voimassa, mitä niistä erikseen lääkelaissa 
(395/1987) ja muualla laissa säädetään. 

Huumausaineiden käytön ehkäisystä ja 
huumausaineiden ongelmakäyttäjien huollos-
ta säädetään raittiustyölaissa (828/1982) ja 
päihdehuoltolaissa (41/1986).  
 

5 § 

Yleiskiellot 

Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti 
Suomeen, vienti Suomesta, kauttakuljetus, 
jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyt-
tö on kielletty. Kiellosta voidaan poiketa lää-
kinnällisissä, luvanvaraisissa ja valvonnalli-
sissa tarkoituksissa siten kuin niistä erikseen 
tässä laissa tai muualla  laissa  säädetään. 

6 § 

Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto 

Kat-kasvin (Catha edulis), meskaliinia si-
sältävien kaktuskasvien,  Psilosybe-sienien ja 
kokapensaan viljely on kielletty.  

Oopiumunikon ja hampun viljely käytettä-
väksi huumausaineena tai niiden valmistuk-
sessa taikka tuotannossa on kielletty.  
 

7 § 

Luovuttamisvelvollisuus 

Joka on saanut haltuunsa huumausainetta 
olematta sen hallussapitoon oikeutettu, on 
velvollinen luovuttamaan sen viipymättä po-
liisi-, tulli- tai rajavartioviranomaiselle.  
 

2 luku 

Luvanvarainen toiminta 

8 § 

Valmistus, käsittely, tuonti Suomeen ja vienti 
Suomesta 

Lääkelaitos voi antaa luvan huumausaineen 
käsittelyyn ja valmistukseen  sekä tuontiin 
Suomeen ja vientiin Suomesta: 

1) lääkkeiden tuotantoon ja muihin lääkin-
nällisiin tarkoituksiin;  

2) tieteelliseen tutkimukseen yliopistoissa 
ja muissa tutkimuslaitoksissa, laadunvalvon-
tatutkimukseen  ja tuotekehittelyyn;  

3) huumausaineen toteamiseksi käytettävil-
le aineille ja valmisteille, jotka sisältävät 
huumausaineita; sekä 

4) huumausaineen toteamiseksi käytettäviä 
aineita ja valmisteita koskeville testijärjes-
telmille, jotka sisältävät huumausaineita.  

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua 
valmistuslupaa ei kuitenkaan erikseen vaadi-
ta lääkevalmisteiden valmistukseen. Huuma-
usaineelle, jolla ei katsota olevan lääkinnäl-
listä käyttöä, ei saa antaa lupaa 1 momentin 
1 kohdan perusteella. 

Huumausaineiden käsittelylupaa ei vaadita 
toimijoilta, joilla on lääkelain mukaan oikeus 
lääkkeiden hankintaan, valmistukseen, tuk-
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kukauppaan tai vähittäisjakeluun.  
 

 
9 § 

Vastuuhenkilöä ja tämän sijaisia koskevat 
vaatimukset 

Jokaisessa toimipaikassa, jossa harjoitetaan 
tämän lain mukaista lupaa edellyttävää toi-
mintaa, tulee olla vastuuhenkilö ja hänellä 
tarpeellinen määrä sijaisia, jotka luvan haltija 
määrää. Vastuuhenkilön ja hänen sijaistensa 
tulee olla luotettavia ja sopivia tehtävään. Li-
säksi heillä tulee olla koulutuksen tai koke-
muksen kautta hankittu riittävä ammattitaito. 
Vastuuhenkilö  ja hänen sijaisensa ovat luvan 
haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, 
että toimipaikassa noudatetaan tämän lain 
säännöksiä. 

Sopimaton vastuuhenkilön ja hänen sijai-
sensa tehtävään on henkilö, joka huumausai-
neiden tai muiden päihdyttävien aineiden 
väärinkäytön taikka aikaisempien rikkomus-
ten tai laiminlyöntien takia ei ilmeisesti ky-
kene hoitamaan tehtäviään. 

Vastuuhenkilöä pidetään luotettavana, jos 
häntä ei ole lainvoiman saaneella tuomiolla 
viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu 
vankeusrangaistukseen eikä kolmen viimei-
sen vuoden aikana sakkorangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan 
hänen olevan ilmeisen sopimaton vastuuhen-
kilöksi. Vastuuhenkilöä ei kuitenkaan pidetä 
luotettavana, jos hän on muutoin aikaisem-
malla toiminnallaan osoittanut olevansa il-
meisen sopimaton vastuuhenkilöksi. 
 
 

10 § 

Selvitys lupaharkintaa varten 

Tämän lain mukaisen lupa-asian käsittelyä 
varten edellytetään, että luvan hakija: 

1) selvittää soveltuvuutensa harjoittaa ky-
symyksessä olevaa toimintaa; 

2) antaa jokaisen toimipaikan osalta tiedot 
niistä vastuuhenkilöistä, jotka se asettaa 9 §:n 
mukaisesti; 

3) selostaa jokaisen toimipaikan osalta 
toimenpiteet,  jotka ovat tarpeen tämän lain 1 

ja 3 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden ja val-
vonnan toteuttamiseksi; 

4) jokaisen toimipaikan osalta toimittaa 
tiedot varmistusmenetelmistä, joilla estetään 
se, että aineet eivät joudu käytettäväksi huu-
mausaineena tai huumausaineen lähtöainee-
na; ja 

5) antaa lupa-asian ratkaisemisen kannalta 
muut tarvittavat tiedot sen mukaan kuin 
muualla tässä laissa ja sen nojalla annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin sää-
detään. 

Tämän lain mukainen lupa ei vapauta lu-
vanhaltijaa noudattamasta muussa lainsää-
dännössä toiminnalle asetettuja vaatimuksia 
ja sitä koskevia määräyksiä. 
 
 

11 § 

Käsittely- ja valmistuslupahakemuksessa an-
nettava selvitys 

Haettaessa Lääkelaitokselta tämän lain 
mukaista käsittely- ja valmistuslupaa on sen 
lisäksi, mitä 10 §:ssä säädetään, annettava 
selvitys:  

1) hakijaa koskevista tunnistetiedoista, ku-
ten toiminimestä, yritys- ja yhteisötunnukses-
ta sekä yhteystiedoista;  

2) kaikkien luvanvaraisen toiminnan toimi-
paikkojen osoitteista; 

3) käsiteltävistä tai valmistettavista huu-
mausaineista, niiden määristä ja käyttötarkoi-
tuksista; 

4) vastuussa olevasta henkilöstä tai henki-
löistä ja hänen tai heidän luotettavuudestaan 
sekä pätevyydestään ja kokemuksestaan ky-
seisten aineiden käsittelyssä; 

5) toimenpiteistä, joilla aineiden laiton 
käyttö pyritään ehkäisemään; sekä 

6) muista seikoista, jotka ovat tarpeen tä-
män lain tavoitteiden ja tässä laissa säädetyn 
valvonnan toteuttamiseksi. 
 
 

12 § 

Tuonti- ja vientilupahakemuksessa annettava 
selvitys 

Haettaessa Lääkelaitokselta tämän lain 
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mukaista tuonti- ja vientilupaa on sen lisäksi, 
mitä 10 §:ssä säädetään, annettava selvitys: 

1) hakijasta ja tämän toimialasta; 
2) tuojan ja viejän toimipaikkojen osoitteis-

ta; 
3) tuotavista tai vietävistä huumausaineista, 

niiden määristä ja käyttötarkoituksista; 
4) tuonti- tai vientitavasta; 
5) tarvittaessa toimenpiteistä, joilla ainei-

den laiton käyttö pyritään ehkäisemään; sekä 
6) tarvittaessa muista seikoista, jotka ovat 

tarpeen tämän lain tavoitteiden ja tässä laissa 
säädetyn valvonnan toteuttamiseksi. 

Lisäksi vientilupaa haettaessa on esitettävä 
vastaava tuontilupa tai muu vastaava asian-
omaisen maan viranomaisen antama todistus 
siitä, että vietäväksi tarkoitetun erän tuonti 
siihen maahan on sallittu. 
 
 

13 § 

Luvan voimassaolo ja luvan antamisen jäl-
keiset muutokset 

Tämän lain mukainen käsittely- ja valmis-
tuslupa myönnetään määräajaksi.  

Tuontia ja vientiä koskevat luvat myönne-
tään lisäksi toimituseräkohtaisesti lukuun ot-
tamatta 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tettujen aineiden, valmisteiden ja 8 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitettujen testijärjes-
telmien tuontia ja vientiä koskevia lupia.    

Luvan antamisen jälkeen tapahtuneista 
muutoksista on ilmoitettava Lääkelaitokselle. 

Tuonti- ja vientilupapäätökset, jotka eivät 
enää ole voimassa, on palautettava Lääkelai-
tokselle. 
 
 

14 § 

Lupa-asioihin liittyvät asetuksenantovaltuu-
det 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tämän lain mukaista 
lupaa haettaessa annettavista tiedoista ja 
muusta lupa-asioiden ratkaisemisen kannalta 
tarpeen olevasta selvityksestä sekä velvolli-
suudesta palauttaa tuonti- ja vientilupapää-
tökset Lääkelaitokselle. 

15 § 

Luovuttamisrajoitus 

Luvanhaltija saa luovuttaa huumausaineita 
ainoastaan muulle luvanhaltijalle tai jollekul-
le, jolla muutoin on oikeus hankkia, pitää 
hallussaan tai käsitellä näitä aineita. 
 

16 § 

Seuraamukset luvanvaraisen toiminnan rik-
komuksista 

Lääkelaitos voi antaa tämän lain mukaiselle 
luvanhaltijalle huomautuksen tai kirjallisen 
varoituksen taikka  peruuttaa tämän lain no-
jalla annetun luvan määräajaksi tai toistai-
seksi, jos: 

1) tätä lakia tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä taikka muualla laissa huumausaineista  
säädettyjä velvoitteita tai kieltoja on rikottu; 

2) luvalle asetettuja ehtoja on rikottu;  
3) luvansaaja ei muutoin enää sovellu har-

joittamaan kysymyksessä olevaa toimintaa 
tai luvan edellytykset eivät muutoin enää täy-
ty; 

4) lupaa haettaessa esitetyt tiedot ovat ol-
leet olennaisesti virheellisiä; tai 

5) lupaviranomaisella on perusteltu aihe 
epäillä, että aine saattaa joutua käytettäväksi 
huumausaineena tai huumausaineen lähtöai-
neena. 

Peruutetun luvan palauttamisesta Lääkelai-
tokselle on vastaavasti voimassa, mitä 13 §:n 
4 momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 
 

3 luku 

Luvanvaraisuudesta vapautetut aineet ja 
valmisteet 

17 § 

Ensiavussa tarvittavat lääkevalmisteet 

Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa 
ei tarvita ensiavussa käytettäväksi tarkoitet-
tuihin huumausaineita sisältäviin lääkeval-
misteisiin, jotka sisältyvät kansainvälisessä 
liikenteessä toimivien alusten, ilma-alusten, 
ambulanssien ja humanitaarisessa avustus-
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toiminnassa käytettävien ajoneuvojen lääke-
varastoihin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut lääkeval-
misteet on säilytettävä lukitussa lääkekaapis-
sa olevassa sinetein suljetussa ensiapulaati-
kossa. Niistä on vastuussa aluksella päällikkö 
sekä ilma-aluksella, ambulanssissa ja huma-
nitaarisessa avustustoiminnassa käytettävässä 
ajoneuvossa lääkevarastosta vastaava henki-
lö. 
 

18 § 

Eräät aineet, valmisteet ja testijärjestelmät 

Lääkelaitos voi päättää, että tämän lain 
mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita vuo-
den 1961 huumausaineyleissopimuksen  III 
luettelossa mainituille huumausainetta sisäl-
täville lääkevalmisteille ja huumausainetta 
sisältäville huumausaineiden toteamisessa 
käytettäville aineille, valmisteille ja testijär-
jestelmille. 

Lääkelaitos voi päättää, että tämän lain 
mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita sel-
laisille yhdistelmävalmisteille: 

1) jotka sisältävät muuta psykotrooppisista 
ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen  I luettelossa 
mainittua ainetta; 

2) joissa on huumausainetta ainoastaan vä-
häisessä määrin; 

3) joissa huumausaine on vaikeasti erotet-
tavassa muodossa; ja 

4) joihin ei liity olennaista väärinkäytön 
vaaraa. 

Lääkelaitos voi antaa tarkempia määräyk-
siä 2 momentissa tarkoitetuista yhdistelmä-
valmisteista.    
 

19 § 

Henkilökohtaisten lääkkeiden tuonti ja vienti 

Tämän lain huumausaineen Suomeen tuon-
tia ja Suomesta vientiä koskevia säännöksiä 
ei sovelleta sellaisiin vuoden 1961 huumaus-
aineyleissopimuksen I—III luettelossa tai 
psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 
1971 yleissopimuksen II—IV luettelossa 
mainittuja aineita sisältäviin lääkevalmistei-
siin, joita matkustaja käyttää henkilökohtais-

ta lääkitystään varten. Tällöin on noudatetta-
va, mitä lääkelain 19 §:ssä ja sen nojalla an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa sääde-
tään. 
 

4 luku 

Toimijoiden velvollisuudet 

20 § 

Tuonti- ja vientiasiakirjojen sekä päällyksen 
tunnistetiedot 

Huumausaineen valmistajan, Suomeen tuo-
jan, Suomesta viejän sekä kuljetukseen ja 
säilytykseen osallistuvan on huolehdittava 
siitä, että tuonti- ja vientiasiakirjoissa sekä 
päällyksessä, jossa aine tai valmiste luovute-
taan, on tarvittavat tunnistetiedot. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa säätää tarkemmin  1 momentissa tar-
koitetuista tunnistetiedoista.  
 

21 § 

Huumausaineiden varastointi ja säilytys 

Huumausaineet on varastoitava tai muutoin 
säilytettävä erillisessä, lukitussa paikassa, jo-
hon sivullisten pääsy on estetty.  

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 
1971 yleissopimuksen I luettelossa mainittu-
jen aineiden tuonti maahan tullivarastossa 
säilyttämistä varten on kielletty. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa säätää tarkemmin  1 momentissa tar-
koitetuista huumausaineiden varastoinnista ja 
säilyttämisestä.  
 

22  § 

Huumausaineiden kuljettaminen 

Huumausaineiden kuljettamisessa ja siihen 
liittyvissä muissa toimenpiteissä, kuten pak-
kaamisessa ja tilapäisessä säilytyksessä on 
noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja va-
rovaisuutta ottaen huomioon kuljetettava ai-
ne, sen määrä ja kuljetusmuoto.  

Huumausaineiden kuljettamiseen ja säily-
tykseen osallistuvien on omalta osaltaan huo-
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lehdittava siitä, että huumausaineiden anas-
taminen ja muu laiton käyttö on estetty.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa säätää tarkemmin  1 momentissa tar-
koitetuista huumausaineiden kuljettamisesta 
ja muusta vastaavasta käsittelystä.  
 
 

23 § 

Huumausaineiden hävittäminen ongelmajät-
teenä 

Huumausaineiden käsittelyyn oikeutetut 
ovat velvollisia toimittamaan hävitettäviksi 
kaikki huumausaineiksi luokitellut lääkkeet 
ja muut huumausaineet, joilla ei ole enää tä-
män lain mukaista käyttöä.   

Hävitettäviksi annetut 1 momentissa tarkoi-
tetut  aineet ja valmisteet saa hävittää vain 
ongelmajätelaitoksessa. Tällöin on noudatet-
tava jätelain (1072/1993) ja  ympäristönsuo-
jelulain (86/2000) säännöksiä ongelmajätteen 
hävittämisestä.   

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa antaa tarkempia säännöksiä 1 momen-
tissa tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden 
hävittämisestä. 
 

24 § 

Kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus 

Tässä laissa tarkoitettuun tuotantoon, val-
mistukseen, Suomeen tuontiin, Suomesta 
vientiin, jakeluun, kauppaan ja käsittelyyn 
oikeutetut ovat velvollisia pitämään kirjaa 
huumausaineista. Kulutuskortit, pöytäkirjat 
sekä muu huumausainekirjanpitoaineisto on 
säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuo-
den lopusta, jonka aikana ne on laadittu. 
Lääkelaitoksella on oikeus saada tässä mo-
mentissa tarkoitettu huumausainekirjanpito-
aineisto nähtäväkseen. 

Huumausaineiden hävittäminen tulee sisäl-
lyttää tässä laissa tarkoitettuun huumausaine-
kirjanpitoon. Asiakkaiden apteekkiin toimit-
tamien lääkkeiden hävittämisen ja kirjanpito-
velvollisuuden suhteen noudatetaan, mitä sii-
tä erikseen on säädetty. 

Toimijat ovat velvollisia tekemään ilmoi-
tuksia ja antamaan muita valvonnan kannalta 

tarvittavia tietoja huumausaineista Lääkelai-
tokselle sen erikseen antamien ohjeiden mu-
kaisesti.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa antaa tarkempia säännöksiä tässä py-
kälässä säädetystä huumausaineiden kirjan-
pidosta sekä huumausainekirjanpitoaineistos-
ta ja sen säilyttämisestä.  
 
 

25 § 

Eräiden huumausaineiksi luokiteltujen lääk-
keiden seuranta 

Apteekin on seurattava ja pidettävä kirjaa 
vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen I, 
II ja IV luetteloihin ja psykotrooppisia aineita 
koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen I ja 
II luetteloihin sisältyvien aineiden ja valmis-
teiden sekä pentatsosiinin  ja buprenorfiinin 
toimittamisesta apteekista (huumausaineiksi 
luokiteltujen lääkkeiden seuranta).  

Edellisessä momentissa tarkoitetut seuran-
ta- ja kirjanpitotiedot ovat salassapidettäviä. 
Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät enää 
ole tarpeen Lääkelaitokselle tämän lain mu-
kaisten lupa- ja valvontatehtävien suorittami-
seksi. 

Apteekkien tulee antaa Lääkelaitokselle 
huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden 
seurantaa koskevat tiedot kuukausittain sen 
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa säätää tarkemmin huumausaineiksi 
luokiteltujen lääkkeiden seurannasta.  
 
 

5 luku 

Ohjaus ja yleinen valvonta 

26 § 

Lupa- ja valvontaviranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamisen ylin joh-
to ja ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysminis-
teriölle.  

Tämän lain mukaisena lupa- ja valvontavi-
ranomaisena toimii Lääkelaitos. 
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27 § 

Toimivaltainen viranomainen 

Lääkelaitos on  sisäkaupan ja ulkokaupan 
lähtöaineasetuksissa sekä lähtöaineasetusten 
täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettu toimi-
valtainen viranomainen, jollei erikseen toisin 
säädetä. 
 

28 § 

Tarkastusoikeus 

Lääkelaitoksen määräämällä sen palveluk-
sessa olevalla tarkastajalla on oikeus tarkas-
taa tiloja, joissa huumausainetta tai huuma-
usaineen lähtöainetta valmistetaan, varastoi-
daan, säilytetään tai muulla tavoin käsitel-
lään. Tarkastusoikeus koskee myös lääkelai-
toksen lupa- ja valvontatoiminnan piiriin 
kuuluvaa ennakkotarkastusta. 

Edellisessä  momentissa tarkoitettu tarkas-
taja on päästettävä kaikkiin toimipaikan ti-
loihin. Tässä pykälässä tarkoitettua tarkastus-
ta ei saa toteuttaa kotirauhan piiriin kuuluvis-
sa tiloissa. 

Rikostorjunnasta säädetään tämän lain 
6 luvussa. 
 

29 § 

Tarkastusaineisto ja sen kirjaaminen 

Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 
Tarkastuksessa on esitettävä kaikki 28 §:n 
1 momentissa tarkoitetun tarkastajan pyytä-
mät asiakirjat ja muu aineisto, joka on tar-
peellista tarkastuksen toimittamiseksi. Tar-
kastajalle on annettava maksutta hänen pyy-
tämänsä jäljennökset tarkastuksen kannalta 
tarpeellisista asiakirjoista.  

Tarkastuksen yhteydessä tarkastajalla on 
oikeus ottaa korvauksetta näytteitä toimipis-
teessä olevista huumausaineista ja -valmis-
teista erikseen tarkemmin tutkittaviksi. Li-
säksi tarkastajalla on oikeus ottaa kuvatallen-
teita tarkastuksen aikana. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa antaa tarkempia säännöksiä tässä py-
kälässä säädetystä tarkastusaineiston kirjaa-
misesta. 

30 § 

Oikeus saada tietoja toimijoilta sekä viran-
omaisilta 

Lääkelaitoksella on sen estämättä, mitä tie-
tojen salassa pitämisestä säädetään, oikeus 
saada tämän lain mukaisten lupa- ja valvon-
tatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot 
maksutta tämän lain ja lääkelain mukaisilta 
elinkeinonharjoittajilta ja muilta toimijoilta 
sekä valtion ja  kunnan viranomaisilta. 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
lupa- ja valvontatehtäviä varten tarvittavia 
tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoi-
mintaa tai yksityisen taloudellista asemaa tai 
terveydentilaa koskevina muuten olisivat sa-
lassa pidettäviä.  

Sen estämättä, mitä tietojen salassa pitämi-
sestä säädetään, Lääkelaitoksella on oikeus 
saada sisäkaupan lähtöaineasetuksessa ja ul-
kokaupan lähtöaineasetuksessa tarkoitetuilta 
toimijoilta huumausaineiden lähtöaineita 
koskevista toimista tietoja, jotka ovat tarpeen 
mainittujen asetusten säännösten noudattami-
sen valvomiseksi.  
 

31 § 

Tietojen saaminen eräistä rekistereistä 

Lääkelaitoksella on sen estämättä, mitä tie-
tojen salassa pitämisestä säädetään, oikeus 
saada tämän lain mukaisten tehtävien suorit-
tamiseksi tarpeellisia tietoja tulliviranomai-
selta ulkomaankauppaa koskevista rekiste-
reistä huumausaineiden ja huumausaineiden 
lähtöaineiden Suomeen tuonnista ja Suomes-
ta viennistä. Tässä momentissa tarkoitettuja 
tietoja ei saa luovuttaa edelleen. Kyseisiä tie-
toja ei myöskään saa ilman Tullihallituksen 
lupaa käyttää muuhun kuin siihen tarkoituk-
seen, mihin ne on luovutettu. 

Lääkelaitoksella on oikeus tässä laissa tar-
koitetun valvonnan toteuttamiseksi ja tässä 
laissa ja huumausaineiden lähtöaineita kos-
kevassa yhteisölainsäädännössä tarkoitettujen 
lupien myöntämistä varten saada tarpeellisia 
tietoja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekis-
teristä.  

Oikeudesta saada tietoja rikosrekisteristä 
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säädetään rikosrekisterilaissa (770/1993).  
 

32 § 

Tietojen luovuttaminen 

Sen estämättä, mitä tietojen salassa pitämi-
sestä säädetään, Lääkelaitos saa  luovuttaa 
poliisille, tulli- ja rajavartioviranomaiselle 
tämän lain mukaista valvontaa  koskevia tie-
toja, jotka ovat tarpeen mainittujen viran-
omaisten laissa säädettyjen tehtävien hoita-
mista varten.  

Tietoja ei saa luovuttaa edelleen. Tietoja ei 
saa ilman Lääkelaitoksen lupaa käyttää muu-
hun kuin siihen tarkoitukseen, mihin ne on 
luovutettu. 
 

33 § 

Tietojen luovuttaminen kansainvälisille val-
vontaviranomaisille 

Lääkelaitos saa luovuttaa kansainvälisille 
valvontaviranomaisille 2 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten so-
pimusten edellyttämät arviot ja tiedot sen es-
tämättä, mitä tietojen salassa pitämisestä sää-
detään. 

 

6 luku 

Rikostorjunta 

34 § 

Poliisi sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset 
toimivaltaisina viranomaisina 

Toimivaltaisia viranomaisia ovat myös po-
liisi sekä tulli- ja rajavartioviranomaiset asi-
oissa, joista säädetään sisäkaupan lähtöai-
neasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa sekä ulko-
kaupan lähtöaineasetuksen 8 artiklassa, 9 ar-
tiklan 1 kohdassa sekä 14 ja 26 artiklassa.  
 

35 § 

Takavarikoiminen 

Sen lisäksi, mitä pakkokeinolaissa 

(450/1987) säädetään takavarikoimisesta, pi-
dättämiseen oikeutetun virkamiehen on taka-
varikoitava huumausaine, joka on luovutettu 
poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaiselle 
7 §:n perusteella tai jonka hallussapitoon ei 
muutoin ole oikeutta tämän lain nojalla.  
 

 
36 § 

Hävittäminen 

Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on 
todistettavasti hävitettävä tai määrätä hävitet-
täväksi takavarikoitu tai valtiolle menetetyksi 
tuomittu huumausaine. Hävitettävä aine tai 
osa siitä on kuitenkin säilytettävä niin kauan 
kuin sitä mahdollisesti tarvitaan todisteena 
oikeudenkäynnissä. 

Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa to-
distettavasti hävittää tai määrättävä hävitettä-
väksi huumausaineen laittomaan tuotantoon, 
viljelyyn, valmistukseen, hallussapitoon tai 
käyttöön tarkoitetun raaka-aineen, muun ai-
neen, laitteen tai tarvikkeen, joka voidaan ta-
kavarikoida, ja jos on todennäköistä, että se 
tultaisiin tuomitsemaan valtiolle menetetyksi. 
 
 
 

37 § 

Huumausainerikosten estämisen, paljastami-
sen ja selvittämisen edistäminen 

Keskusrikospoliisin päällikön ja Tullihalli-
tuksen valvontaosaston rikostorjunnasta vas-
taavien yksiköiden päälliköiden päätöksellä 
voidaan antaa huumausainerikosten estämis-
tä, paljastamista ja selvittämistä tekevälle vi-
ranomaiselle yksittäistapauksessa lupa huu-
mausaineen tuontiin Suomeen, vientiin Suo-
mesta tai kauttakuljetukseen.  

Keskusrikospoliisin ja Tullihallituksen pää-
töksellä voidaan luovuttaa takavarikoituja tai 
valtiolle menetetyksi tuomittuja huumausai-
neita ja 36 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ai-
neita, laitteita ja tarvikkeita viranomaiselle 
käytettäväksi huumausainerikosten estämistä, 
paljastamista ja selvittämistä varten.   

Tässä pykälässä tarkoitetuista päätöksistä 
on välittömästi ilmoitettava Lääkelaitokselle. 
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38 § 

Valvottu läpilasku ja toimenpiteen siirtämi-
nen 

Tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännök-
siä ja määräyksiä ei sovelleta valvottuun läpi-
laskuun eikä esitutkintaviranomaisen teke-
mään toimenpiteen siirtämiseen.  
 
 

7 luku 

Seuraamukset 

39 § 

Uhkasakko 

Jos joku laiminlyö hänelle tämän lain sekä 
sisäkaupan lähtöaineasetuksen ja ulkokaupan 
lähtöaineasetuksen mukaan kuuluvien vel-
vollisuuksien täyttämisen, Lääkelaitos voi 
velvoittaa hänet tähän sakon uhalla. Uh-
kasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. Kiellon tehosteeksi 
asetetun uhkasakon tuomitsee lääninhallitus 
Lääkelaitoksen vaatimuksesta. 
 

40 § 

Huumausainelakirikkomus 

Joka tahallaan  
1) antaa vääriä tietoja tämän lain 2 luvun, 

sisäkaupan lähtöaineasetuksessa tai ulkokau-
pan lähtöaineasetuksessa tarkoitetuissa lupa- 
tai rekisteröintiasioissa; 

2) laiminlyömällä tämän lain mukaisen lu-
van hakemisen rikkoo tämän lain 2 luvun, si-
säkaupan lähtöaineasetuksen tai ulkokaupan 
lähtöaineasetuksen säännöksiä; 

3) laiminlyö sisäkaupan lähtöaineasetuksen 
3 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa taikka  
ulkokaupan lähtöaineasetuksen 9 artiklassa 
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden; 

4) laiminlyö sisäkaupan lähtöaineasetuksen 
3 artiklan 6 kohdassa tai ulkokaupan lähtöai-
neasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuuden pitää osoitetiedot ajan tasalla; 

5) ei noudata, mitä sisäkaupan lähtöai-
neasetuksen 5 artiklassa tai ulkokaupan läh-

töaineasetuksen 3 ja 4 artiklassa säädetään 
asiakirja-aineistosta; 

6) ei noudata, mitä sisäkaupan lähtöai-
neasetuksen 7 artiklassa tai ulkokaupan läh-
töaineasetuksen 5 artiklassa on säädetty mer-
kinnöistä; tai 

7) ei noudata, mitä sisäkaupan lähtöai-
neasetuksen 5 artiklassa säädetään asiakkaan 
selvityksestä, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, huumaus-
ainelakirikkomuksesta sakkoon. 
 

41 § 

Huumausainerikokset 

Huumausainerikoksista säädetään rikoslain 
(39/1889) 50 luvussa. 
 
 

8 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

42 § 

Muutoksenhaku 

Lääkelaitoksen tämän lain sekä sisäkaupan 
ja ulkokaupan lähtöaineasetuksen perusteella 
antamaan päätökseen haetaan muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

Lääkelaitoksen päätöstä on muutoksenha-
usta huolimatta noudatettava, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää. 
 
 

9 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

43 § 

Voimaantulo 

Tämä laki, jäljempänä uusi laki,  tulee 
voimaan   päivänä      kuuta 20   .  

Tällä lailla kumotaan 17 päivänä joulukuu-
ta 1993 annettu huumausainelaki 
(1289/1993), jäljempänä vanha laki, siihen 
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myöhemmin tehtyine muutoksineen.  
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin  
toimiin.  
 

 
44 § 

Siirtymäsäännökset 

Jos muualla laissa viitataan vanhaan lakiin 
tai sen säännöksiin, viittauksen on katsottava 
tarkoittavan uutta lakia tai sen vastaavia 
säännöksiä. 

Vanhan lain nojalla annettu lupa katsotaan 
annetuksi uuden lain nojalla, ja se lakkaa 
olemasta voimassa asianomaisessa lupapää-
töksessä määrättynä päivänä. 

Uuden lain voimaan tullessa Lääkelaitok-
sessa vanhan lain mukaisesti vireille pantu 
asia käsitellään ja ratkaistaan vanhan lain 
säännösten mukaisesti. 
 

45 § 

Täydentävät säännökset 

Uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta 
tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja val-
vonnasta annetun neuvoston päätöksen mu-
kaisesti valvontaan otettaviin aineisiin rin-
nastetaan tämän lain 2 §:n 1 momentin 
5 kohdan c alakohdan mukaisesti edellä mai-
nitulla neuvoston päätöksellä kumotussa uu-
sista synteettisistä huumausaineista hyväksy-
tyn yhteisen toiminnan 97/396/YOS nojalla 
tehtyjen neuvoston päätösten mukaisesti val-
vontaan otettaviksi päätetyt aineet. Näistä ai-
neista niistä, joita on pidettävä huumausai-
neina, voidaan säätää valtioneuvoston ase-
tuksella vastaavasti kuin 2 §:n 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitetuista aineista. 

Lupaehtomääräykset tämän lain 9 §:ssä 
tarkoitetuista vastuuhenkilöistä sijaisineen 
tulee ottaa kaikkiin niihin lupapäätöksiin, 
jotka annetaan tämän lain voimaan tultua teh-
tyjen hakemusten perusteella.  
  

————— 
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2. 

Laki 

rikoslain 50 luvun 1 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 50 luvun 1 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 1304/1993 ja osaksi laissa 564/2001 ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena 
kuin se on laissa 1304/1993, seuraavasti: 
  

1 § 

Huumausainerikos 

Joka laittomasti 
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumaus-

ainetta, 
2) viljelee oopiumunikkoa tai hamppua 

taikka kokapensasta, kat-kasvia (Catha edu-
lis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja tai 
Psilosybe-sieniä käytettäväksi huumausai-
neena tai sen raaka-aineena taikka käytettä-
väksi huumausaineen valmistuksessa tai tuo-
tannossa, 

3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie 
tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai 
kuljetuttaa huumausainetta, 

4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai 
muulla tavoin levittää tai yrittää levittää 
huumausainetta, tai 

5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huu-
mausainetta, 

on tuomittava huumausainerikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 
 

5 § 

Määritelmät 

Huumausaineena pidetään tässä luvussa 
huumausainelaissa (    /   ) tarkoitettua huu-
mausainetta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  .   
 ————— 
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3. 

Laki 

yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisyyden suojasta työelämästä 13 päivänä elokuuta 2004 annetun lain 

(759/2004) 6 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

6 § 

Huumausainetestiä koskeva todistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Huumausainetestiä koskevalla todistuksella 

tarkoitetaan työnantajan osoittaman tervey-
denhuollon ammattihenkilön ja laboratorion 
antamaa todistusta, josta ilmenee, että työn-
tekijälle on tehty testi huumausainelain (  /   ) 
2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun 

huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä 
testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko 
työntekijä käyttänyt huumausaineita muihin 
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että 
hänen työ- tai toimintakykynsä on heikenty-
nyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  .    
 

————— 
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4. 

Laki 

työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 3 §:n 

1 momentin 6 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 760/2004, seuraavasti: 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) huumausainetestillä huumausainelain  
(   /  ) 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoite-
tun huumausaineen käytön selvittämiseksi 

tehtyä testiä sekä testin perusteella laadittua 
selvitystä siitä, onko työnhakija tai työntekijä 
käyttänyt huumausaineita muihin kuin lää-
kinnällisiin tarkoituksiin; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  .   

————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

2. 

Laki 

rikoslain 50 luvun 1 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 50 luvun 1 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 1304/1993 ja osaksi laissa 564/2001 ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena 
kuin se on laissa 1304/1993, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Huumausainerikos 

Joka laittomasti 
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huuma-

usainetta taikka viljelee oopiumunikkoa, ko-
kapensasta tai hamppua käytettäväksi huu-
mausaineena tai sen raaka-aineena, 

2) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie 
tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai 
kuljetuttaa huumausainetta, 

3) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai 
muulla tavoin levittää tai yrittää levittää 
huumausainetta, tai 

4) pitää hallussaan tai yrittää hankkia 
huumausainetta, 

on tuomittava huumausainerikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 

1 § 

Huumausainerikos 

Joka laittomasti 
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huuma-

usainetta, 
2) viljelee oopiumunikkoa tai hamppua 

taikka kokapensasta, kat-kasvia (Catha 
edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja 
tai Psilosybe-sieniä käytettäväksi huumaus-
aineena tai sen raaka-aineena taikka käytet-
täväksi huumausaineen valmistuksessa tai 
tuotannossa, 

3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie 
tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai 
kuljetuttaa huumausainetta, 

4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai 
muulla tavoin levittää tai yrittää levittää 
huumausainetta, tai 

5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia 
huumausainetta, 

on tuomittava huumausainerikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 
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5 § 

Määritelmät 

Huumausaineena pidetään tässä luvussa 
huumausainelaissa (1289/93) tarkoitettua 
huumausainetta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Määritelmät 

Huumausaineena pidetään tässä luvussa 
huumausainelaissa (  /20 ) tarkoitettua huu-
mausainetta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  . 
——— 

 
 

3. 

Laki 

yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisyyden suojasta työelämästä 13 päivänä elokuuta 2004 annetun lain 

(759/2004) 6 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Huumausainetestiä koskeva todistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Huumausainetestiä koskevalla todistuk-

sella tarkoitetaan työnantajan osoittaman 
terveydenhuollon ammattihenkilön ja labo-
ratorion antamaa todistusta, josta ilmenee, 
että työntekijälle on tehty testi huumausai-
nelain (1289/1993) 2 §:ssä tarkoitetun 
huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä 
testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko 
työntekijä käyttänyt huumausaineita muihin 
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että 
hänen työ- tai toimintakykynsä on heiken-
tynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Huumausainetestiä koskeva todistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Huumausainetestiä koskevalla todistuk-

sella tarkoitetaan työnantajan osoittaman 
terveydenhuollon ammattihenkilön ja labo-
ratorion antamaa todistusta, josta ilmenee, 
että työntekijälle on tehty testi huumausai-
nelain (   /20  ) 2 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetun huumausaineen käytön 
selvittämiseksi, sekä testin perusteella laa-
dittu selvitys siitä, onko työntekijä käyttä-
nyt huumausaineita muihin kuin lääkinnäl-
lisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai 
toimintakykynsä on heikentynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  . 
——— 
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4. 

Laki 

työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 3 §:n 

1 momentin 6 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 760/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) huumausainetestillä huumausainelain 
(1289/1993) 2 §:ssä tarkoitetun huumausai-
neen käytön selvittämiseksi tehtyä testiä se-
kä testin perusteella laadittua selvitystä sii-
tä, onko työnhakija tai työntekijä käyttänyt 
huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) huumausainetestillä huumausainelain  
(    /20  ) 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitetun huumausaineen käytön selvittämi-
seksi tehtyä testiä sekä testin perusteella 
laadittua selvitystä siitä, onko työnhakija tai 
työntekijä käyttänyt huumausaineita muihin 
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  . 
——— 
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Liite 

 

Valtioneuvoston asetus 

huumausaineista 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerin esittelys-
tä, säädetään   päivänä      kuuta 200   annetun huumausainelain (  /  )  nojalla:  

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Huumausaineet 

Tämän asetuksen liitteessä mainittuja ainei-
ta, valmisteita ja kasveja on pidettävä huu-
mausainelain (  /  )  4 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettuina huumausaineina.  
 

2 § 

Huumausaineiden lähtöaineet 

Huumausainelain 4 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetut huumausaineiden lähtöai-
neet on luetteloitu saman pykälän saman 
momentin 2  ja 3  kohdassa tarkoitettujen yh-
teisölainsäädäntöön kuuluvien sisä- ja ulko-
kaupan lähtöaineasetusten liitteissä.  
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa käytetään huumausaine-
lain 4 §:n 1 momentissa säädettyjä määritel-
miä.  
 

2 luku 

Lupapäätökset sekä päällysmerkinnät 

4 § 

Valmistuslupa 

Huumausaineen valmistuslupapäätöksessä 

on mainittava: 
1) valmistajan nimi ja osoite; 
2) valmistuspaikka;  
3) valmistettavan huumausaineen nimi ja 

mahdollinen kansainvälinen yleisnimi; 
4) valmistettavaksi sallittu määrä;  
5) määräys ajasta, jonka kuluessa valmis-

tuksen tulee tapahtua;  
6) huumausaineen käyttäminen vain lää-

kinnälliseen, tieteelliseen tai huumausaineri-
kosten torjuntaa edistävään tarkoitukseen; 
sekä 

7) muut tarpeelliset valmistukselle asetetut 
ehdot. 
 

5 § 

Tuontilupa 

Huumausaineen tuontilupapäätöksessä on 
mainittava: 

1) huumausaineen nimi ja mahdollinen 
kansainvälinen yleisnimi; 

2) Suomeen tuotavaksi aiottu määrä; 
3) tuojan ja lähettäjän nimi ja osoite; 
4) määräaika, jonka kuluessa Suomeen 

tuonti on suoritettava; 
5) mahdolliset huumausaineen Suomeen 

tuontia koskevat erityismääräykset;   
6) huumausaineen käyttäminen vain lää-

kinnälliseen, tieteelliseen tai huumausaineri-
kosten torjuntaa edistävään tarkoitukseen; 
sekä 

7) Suomeen tuontia koskevat muut tarpeel-
liset ehdot. 

Jos huumausaine tuodaan Suomeen valmis-
teena, luvassa on lisäksi mainittava valmis-
teen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä 
lääkemuoto.  

Tuontilupapäätöksen ohella hakijalle on 
annettava tuontitodistus vientiluvan hankki-
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miseksi lähettäjämaan asianomaiselta viran-
omaiselta.  

Kun tuontilupaa edellyttävä huumausaine 
on tuotu Suomeen tai Suomeen tuonnille 
määrätty aika on päättynyt, Lääkelaitoksen 
on palautettava vientimaan asianomaiselle vi-
ranomaiselle jäljennös vientitodistuksesta, 
johon on merkitty, paljonko luvassa maini-
tusta huumausaineen määrästä on tuotu 
Suomeen sekä tieto vuosineljänneksestä, jol-
loin vienti on tapahtunut.  
 
 

6 § 

Vientilupa 

Huumausaineen vientilupapäätöksessä on 
mainittava: 

1) huumausaineen nimi ja mahdollinen 
kansainvälinen yleisnimi; 

2) Suomesta vietäväksi tarkoitettu määrä; 
3) viejän ja vastaanottajan nimi ja osoite;  
4) määräaika, jonka kuluessa Suomesta 

vienti on suoritettava; 
5) tuontiin oikeuttavan luvan numero ja lu-

van antanut viranomainen; 
6) mahdolliset huumausaineen Suomesta 

vientiä koskevat erityismääräykset.  
Jos huumausaine viedään Suomesta val-

misteena, luvassa on lisäksi mainittava val-
misteen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä 
lääkemuoto.  

Hakijalle annetaan vientitodistus, joka on 
liitettävä lähetykseen. 

Lääkelaitoksen on lähetettävä vientiluvasta 
jäljennös tuontimaan asianomaiselle viran-
omaiselle.  

 
 
 

7 § 

Käsittelylupa 

Huumausaineen käsittelylupapäätöksessä 
on mainittava: 

1) käsittelijän nimi ja osoite; 
2) käsittelypaikka;  
3) käsiteltävät huumausaineet, niiden mää-

rät ja käsittelytarkoitukset; 
4) luvan voimassaoloaika; sekä 

5) muut tarpeelliset käsittelylle asetetut eh-
dot. 

 
 

8 § 

Vienti- ja tuontilupien palauttamisvelvolli-
suus 

Lääkelaitoksen myöntämät tuonti- ja vien-
tilupapäätökset on palautettava Lääkelaitok-
selle.  

Tuonti- ja vientilupapäätökset on palautet-
tava heti luvassa mainitun Suomeen tuonnin 
tai Suomesta viennin tapahduttua taikka kun 
luvan voimassaoloaika on päättynyt. Palau-
tettavista luvista tulee käydä ilmi Suomeen 
tuonnin tai Suomesta viennin päivämäärä. 

Tuonti- ja vientiluvissa tulee olla tullin 
merkintä määrästä sekä muut tullausmerkin-
nät päivämäärineen. Tullauspäivämäärä rat-
kaisee, minkä neljänneksenä aine katsotaan 
maahantuoduksi tai viedyksi. 
 
 

9 § 

Huumausaineiden päällysmerkinnät 

Huumausaineen päällyksestä on käytävä 
ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu 
vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen 
tai psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 
1971 yleissopimuksen luetteloissa. Myytä-
väksi tarkoitetun huumausaineen päällykses-
tä on lisäksi käytävä ilmi aineen tai valmis-
teen huumausainepitoisuus.  

 
 
 

3 luku 

Apteekin kirjanpito-, ilmoitus- ja huumaus-
aineseurantavelvollisuus 

10 § 

Apteekin kirjanpitovelvollisuus 

Apteekissa on pidettävä kirjaa vuoden 
1961 huumausaineyleissopimuksen I—IV 
luetteloiden ja psykotrooppisia aineita kos-
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kevan vuoden 1971 yleissopimuksen I—III 
luetteloiden aineista sekä luetteloihin kuulu-
vista valmisteista.  
 
 

11 § 

Apteekin kirjanpitovelvollisuuden edellyttä-
mät tiedot 

Apteekin kirjanpidosta tulee käydä ilmi 
seuraavat tiedot: 

1) huumausaineen tai valmisteen nimi; 
2) varastoon tullut tai varastosta otettu 

määrä; 
3) varaston määrä; 
4) potilaan ja lääkärin nimi; 
5) reseptipäiväkirjan tai valmistuseräkortin 

numero; sekä 
6) muutoksista merkintöjä tehneen henki-

lön nimikirjaimet ja päiväys.  
 
 

12 § 

Apteekin ilmoitusvelvollisuus 

Apteekin tulee vuosittain ennen tammikuun 
loppua ilmoittaa lääkelaitokselle tiedot ap-
teekissa valmistetuista, varastoon hankituista, 
varastossa olevista ja sieltä luovutetuista 
huumausainemääristä sekä niistä määristä, 
jotka on käytetty lääkkeiden valmistukseen. 
Ilmoituksessa tulee olla myös tiedot vuoden 
aikana hävitetyistä huumausaineista.  
 
 
 

4 luku 

Sairaalan ja terveyskeskuksen kirjanpito- ja 
ilmoitusvelvollisuus 

13 § 

Sairaaloiden ja terveyskeskusten kirjanpito-
velvollisuus 

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen on pi-
dettävä varastokirjaa vuoden 1961 huumaus-
aineyleissopimuksen I—IV luetteloiden ja 
psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 

1971  yleissopimuksen I—III luetteloiden ai-
neista sekä niihin luettavista valmisteista.  

 
 

14 § 

Kirjanpidosta ilmenevät tiedot 

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen kirjan-
pidosta tulee käydä ilmi vastaavat tiedot kuin 
12 §:ssä säädetään. Potilaan ja lääkärin ni-
men sijasta tulee näkyä osasto tai toimintayk-
sikkö, johon huumausaine tai valmiste on 
toimitettu.  
 
 
 

15 § 

Kulutuskortti 

Kun sairaala-apteekki tai lääkekeskus toi-
mittaa osastolle tai toimintayksikölle vuoden 
1961 huumausaineyleissopimuksen I—IV 
luetteloiden tai psykotrooppisia aineita kos-
kevan vuoden 1971 yleissopimuksen I—III 
luetteloiden ainetta tai valmistetta, mukana 
tulee olla pakkauskohtainen kulutuskortti.  

Kulutuskortissa tulee olla valmisteen nimi, 
määrä, toimituspäivä sekä osaston tai toimin-
tayksikön nimi. Kulutuskorttiin tulee merkitä 
potilaan nimi, otettu annos, lääkärin nimi se-
kä lääkkeenä käytetyn valmisteen antajan 
nimikirjoitus ja päiväys.  

Kun valmiste on käytetty loppuun, kulu-
tuskortti on merkintöineen mahdollisesta mit-
tatappiosta palautettava sairaala-apteekkiin 
tai lääkekeskukseen osaston taikka toimin-
tayksikön vastaavan lääkärin allekirjoittama-
na.  
 
 
 

16 § 

Sairaalan ja lääkekeskuksen ilmoitusvelvolli-
suus 

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen tulee 
toimittaa vuosittain ennen tammikuun loppua 
Lääkelaitokselle vastaavat tiedot kuin 
12 §:ssä säädetään apteekkien osalta. 
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5 luku 

Lääketukkukauppojen ja lääketehtaiden  
kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus 

17 § 

Lääketukkukauppojen ja lääketehtaiden kir-
janpitovelvollisuus 

Lääketukkukaupassa ja lääketehtaassa on 
pidettävä huumausainekirjaa vuoden 1961 
huumausaineyleissopimuksen I—IV luette-
loiden  ja psykotrooppisia aineita koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen I—III luette-
loiden aineista sekä niihin luettavista valmis-
teista.  

Edellisessä momentissa säädetyn lisäksi 
lääketehtaan on pidettävä psykotrooppisia ai-
neita koskevan vuoden 1971 yleissopimuk-
sen IV luettelon aineista kirjaa, josta tulee 
käydä ilmi valmistukseen käytetyt huumaus-
ainemäärät. Lääketehtaan tulee pitää kirjaa 
myös niistä huumausainelain 18 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista psykotrooppisia 
aineita sisältävistä valmisteista, jotka on lää-
kelaitoksen päätöksellä vapautettu luvanva-
raisuudesta.  

 
 

18 § 

Lääketukkukaupan ja lääketehtaan kirjanpi-
don tiedot 

Lääketukkukaupassa ja lääketehtaassa 
huumausainekirjanpidosta tulee käydä ilmi 
seuraavat tiedot: 

1) huumausaineen tai valmisteen nimi; 
2) varastoon tullut määrä ja hankintapaik-

ka; 
3) varastosta otettu määrä ja lähetyspaikka; 
4) varaston määrä; sekä 
5) muutoksista merkintöjä tehneen henki-

lön nimikirjaimet ja päiväys.  
 

19 § 

Lääketukkukaupan ja lääketehtaan ilmoitus-
velvollisuus 

Huumausaineita sisältävistä aineista tai 

valmisteista on vuosittain ennen tammikuun 
loppua annettava vuosi-ilmoitus ja ennakko-
arviot seuraavan vuoden tarpeesta lääkelai-
tokselle. 
 
 
 

6 luku 

Suomeen tuojien ja Suomesta viejien  kir-
janpito- ja ilmoitusvelvollisuus 

20 § 

Huumausaineiden Suomeen tuojien ja Suo-
mesta viejien kirjanpitovelvollisuus 

Huumausaineita Suomeen tuovan ja Suo-
mesta vievän on pidettävä kirjaa vuoden 
1961 huumausaineyleissopimuksen I—IV 
luetteloiden ja psykotrooppisia aineita kos-
kevan vuoden 1971 yleissopimuksen I—IV 
luetteloiden aineista. Kirjanpidosta tulee 
käydä ilmi myös huumausainemäärät, jotka 
sisältyvät sellaisiin valmisteisiin, joiden 
Suomeen tuontiin tai Suomesta vientiin ei 
tarvita lupaa.  

 
 

 
21 § 

Neljännesvuosi-ilmoitukset 

Suomeen tuoduista ja Suomesta viedyistä 
vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen 
luetteloiden  ja psykotrooppisia aineita kos-
kevan vuoden 1971 yleissopimuksen I—III 
luetteloiden aineista tulee antaa Lääkelaitok-
selle ilmoitus neljännesvuosittain. Ilmoitus 
tulee antaa viimeistään huhti-, heinä-, loka- 
ja tammikuun 5 päivänä.  
 
 

 
22 § 

Neljännesvuosi-ilmoituksen tiedot 

Neljännesvuosi-ilmoituksesta tulee käydä 
ilmi seuraavat tiedot: 

1) huumausaineen nimi ja määrä; 
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2) mihin maihin vienti tai mistä maista 
tuonti on tapahtunut; sekä 

3) tuonti- tai vientiluvan numero.  
 
 

7 luku 

Muiden toimijoiden  kirjanpito- ja ilmoitus-
velvollisuus 

23 § 

Viranomaiset ja tieteelliset tutkimuslaitokset 

Viranomaisten sekä yliopistojen ja  muiden 
tutkimuslaitosten, joilla on oikeus käsitellä ja 
pitää varastossa huumausaineita, on pidettävä 
huumausainekirjanpitoa sen mukaan kuin  
lääketukkukaupan osalta säädetään 17—19 
§:ssä. Lähetyspaikan sijaan merkitään kui-
tenkin tieto käyttötarkoituksesta.  

Tiedot ja arviot seuraavan vuoden huuma-
usainetarpeesta Lääkelaitokselle tulee antaa 
niin kuin 17 §:ssä säädetään. 
 
 

24 § 

Eläinlääkärit 

Eläinlääkäreiden on pidettävä kirjaa vuo-
den 1961 huumausaineyleissopimuksen I—
IV luetteloiden  ja psykotrooppisia aineita 
koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen I—
III luetteloiden aineista sekä luetteloihin kuu-
luvista valmisteista.  

Eläinlääkäreiden kirjanpidosta tulee käydä 
ilmi seuraavat tiedot:  

1) huumausaineen nimi;  
2) varastoon tullut tai varastosta otettu 

määrä;  
3) varaston määrä; sekä  
4) selvitys käytetystä tai luovutetusta huu-

mausaineesta.  

8 luku 

Huumausaineiden käsittely ja hävittäminen 

25 § 

Tilaaminen 

Sairaala-apteekin, lääkekeskuksen, sotilas-
apteekin ja eläinlääkärin on tilattava vuoden 
1961 huumausaineyleissopimuksen I, II ja IV 
luetteloissa sekä psykotrooppisia aineita kos-
kevan vuoden 1971 yleissopimuksen I ja II 
luetteloissa tarkoitetut huumausaineet ja 
valmisteet erillisellä kirjallisella tilauksella 
lääketukkukaupasta tai lääketehtaasta. 
 

26 § 

Hävittäminen 

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk-
sen I—IV luetteloihin sekä vuoden 1971 
psykotrooppisia aineita koskevan yleissopi-
muksen I—III luetteloihin kuuluvien ainei-
den ja valmisteiden hävittämisestä laaditaan 
pöytäkirja, johon merkitään huumausaineen 
nimi, määrä ja eränumero tai valmistuserä-
kortin numero.  

Hävittämisestä tehtävän pöytäkirjan allekir-
joittavat kaksi henkilöä, joista toisen tulee ol-
la huumausainelain 9 §:n tarkoittama vastuu-
henkilö tai hänen sijaisensa.  
 

9 luku 

Voimaantulo 

27 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan    päivänä    
kuuta 200 . 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

————— 
 


