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LUETTELOT PKV-LÄÄKEVALMISTEISTA SEKÄ HUUMAUSAINEITA JA 
PSYKOTROOPPISIA AINEITA SISÄLTÄVISTÄ LÄÄKEVALMISTEISTA 
 

Lääkelaitos vahvistaa oheiset luettelot myyntiluvallisista pääasiallisesti keskushermos-
toon vaikuttavista lääkevalmisteista (luettelo 1) sekä huumausaineita ja psykotrooppisia 
aineita sisältävistä lääkevalmisteista (luettelo 2). 

 
PKV-lääkevalmisteita koskevaan luetteloon 1 on viitattu sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa 726/2003 lääkkeen määräämisestä ja Lääkelaitoksen määräyksessä 3/2006 
”Lääkkeiden toimittaminen”. 
 
Lääkelain 55 a §:n mukaan apteekit voivat antaa Schengenin yleissopimuksen 75 artik-
lassa tarkoitetun todistuksen. Todistus voidaan kirjoittaa huumausaineita ja psykotroop-
pisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista. 
 
Luettelot ovat voimassa 15.6.2009 lukien toistaiseksi. 
 
 
 
 
 
Ylijohtaja     Marja-Liisa Partanen 
 
 
 
Ylitarkastaja     Katja Pihlainen 
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JAKELU Lääkelaitoksen verkkosivujen kautta: 
Apteekit 
Sivuapteekit 
Sotilasapteekki 
Sairaala-apteekit 
Lääkekeskukset 
Lääketehtaat 
Lääketukkukaupat 
Myyntiluvan haltijat 
Suomen Punainen Risti Veripalvelu 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

TIEDOKSI 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Lääkehoidon kehittämiskeskus 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto 
Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto 
Tullihallitus 
Keskusrikospoliisi 
Sisäasiainministeriö, poliisiosasto 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Lääninhallitukset 
Korkein oikeus 
Korkein hallinto-oikeus 
Hallinto-oikeudet 
Hovioikeudet 
Kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot 
Käräjäoikeudet 
Oikeusaputoimistot 
Onnettomuustutkintakeskus 
Kuluttajavirasto 
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta 
Kuopion yliopiston farmaseuttinen tiedekunta 
Åbo Akademi 
Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat 
Suomen Apteekkariliitto 
Suomen Farmasialiitto 
Suomen Proviisoriyhdistys 
Suomen Lääkäriliitto 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Suomen Eläinlääkäriliitto 
Palvelualojen ammattiliitto, apteekkialan osasto 
Kansaneläkelaitos 
Lääketeollisuus 
Apteekkitavaratukkukauppiaat 
Suomen kuntaliitto 
Lääketietokeskus 
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1. PKV-LÄÄKEVALMISTEET 
 
ABALGIN [1] 
ABALGIN RETARD [1] 
ALPRAZOLAM ALTERNOVA 
ALPRAZOLAM MYLAN 
ALPRAZOLAM SANDOZ 
ALPROX 
ARDINEX 
ATARAX 
BARBIVET VET 
BUPRENODALE VET [1] 
BUTADOR VET  
BUTORDOL 
CODAXOL 
CODESAN COMP [1] 
DIAPAM 
DIAZEPAM DESITIN 
DORMICUM [2] 
FRISIUM 
GEPACOD 
HALCION [2] 
IMOVANE 
INDALGIN 
INSOMIN 
KETALAR [1], [5] 
KETAMINOL VET [1] 
KETANEST-S [1], [5] 
LORAZEPAM ORIFARM 
MEBUNAT VET 
MEDIPAM 
MIDAZOLAM HAMELN [2] 
NALPAIN 
NORSPAN [1] 
OPAMOX 
OXAMIN 
PANACOD 
PARACEON-COD 
PARAMAX-COD 
PENTOTHAL NATRIUM 
RISOLID 
RIVATRIL 

SOMNOR 
SONATA 
STELLA 
STESOLID 
STESOLID NOVUM 
STESOLID PREFILL 
STILNOCT 
SUBOXONE [1], [6] 
SUBUTEX [3] 
TEMAZEPAM ORION 
TEMESTA 
TEMGESIC [1], [4] 
TENOX 
TRADOLAN RETARD [1] 
TRAMADIN [1] 
TRAMADOL ALTERNOVA [1] 
TRAMADOL HEXAL [1] 
TRAMADOL RETARD HEXAL [1] 
TRAMADOL RETARD SANDOZ [1] 
TRAMAGETIC OD [1] 
TRAMAL [1] 
TRAMAL RETARD [1] 
TRAMBO [1] 
TRAMBO RETARD [1] 
TRAMIUM [1] 
TRAMUNO [1] 
XANOR 
XANOR DEPOT 
XYREM [1] 
ZERENE 
ZOLPIDEM HEXAL 
ZOLPIDEM SANDOZ 
ZOLPIDEM STADA 
ZOLPIDEM WINTHROP 
ZOLPIDEM-RATIOPHARM 
ZOPICLONE ACTAVIS 
ZOPIKLON MYLAN 
ZOPINOX 
ZOPITABS 
ZOPITIN 

 
[1] Saa toimittaa vain erillisellä, säilytettävällä (alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää ensimmäi-
sellä toimituskerralla apteekkiin, jossa se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aika-
na se on laadittu. 
 
[2] Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan. 
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[3] Valmistetta tulee käyttää vain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen opioidiriippuvaisten vieroitus- ja kor-
vaushoidosta eräillä lääkkeillä mukaisesti ja siinä määrätyissä yksiköissä, joissa lääke luovutetaan käyttöön 
valvotusti. Sitä ei saa määrätä toimitettavaksi apteekista. 
 
[4] Valmisteen käyttö opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- tai korvaushoidossa on luvallista vain siten 
rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaus-
hoidosta eräillä lääkkeillä on esitetty. Temgesic 0,3 mg/ml valmistetta saadaan toimittaa vain lääkärin erillisellä 
alkuperäisellä reseptillä sairaalassa aloitettuun jatkohoitoon. 
 
[5] Sairaalakäyttöön, anestesiologian erikoislääkäreiden käyttöön tai heidän valvonnassaan tapahtuvaan hoitoon. 
 
[6] Valmistetta käytetään opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- tai korvaushoidossa ja käyttö on luvallista 
vain siten rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja 
korvaushoidosta eräillä lääkkeillä on esitetty. Valmistetta saadaan toimittaa vain lääkärin erillisellä alkuperäisel-
lä reseptillä, edellyttäen että potilas on allekirjoittanut asetuksessa tarkoitetun apteekkisopimuksen. 
 
 
 
2. HUUMAUSAINEITA JA PSYKOTROOPPISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVAL-
MISTEET 
 
Huumausaineina pidetään huumausainelain (373/2008) 3 §:n mukaan vuoden 1961 huumausaineyleis-
sopimuksessa sekä vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa tarkoitettuja 
aineita ja valmisteita sekä joitain muita aineita ja kasveja siten kuin valtioneuvoston asetuksessa [huu-
mausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)] tarkemmin määrätään. Seuraa-
vat Suomessa myyntiluvalliset lääkevalmisteet sisältävät em. asetuksessa esitettyjä aineita. 
 
Lääkelain 55 a §:n mukaan apteekit voivat antaa Schengenin yleissopimuksen 75 artiklassa tarkoitetun 
todistuksen huumausaineita tai psykotrooppisia aineita sisältävien lääkevalmisteiden kuljettamiseksi 
mukana sopimusmaasta toiseen matkustettaessa. 
 
 
2.1 Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloihin I, II ja IV sekä psykotrooppisia ainei-
ta koskevan yleissopimuksen luetteloihin I ja II kuuluvia aineita sisältävät lääkevalmisteet 
 
ACTIQ 
CONCERTA 
DEPOLAN 
DOLCONTIN 
DOLCONTIN UNOTARD 
DOLMED 
DUROGESIC 
EFFENTORA 
EQUASYM RETARD 
FENTACUTAN 
FENTANYL 
FENTANYL ACTAVIS 
FENTANYL B. BRAUN 
FENTANYL HEXAL 
FENTANYL RATIOPHARM 

FENTANYL SANDOZ 
FENTANYL-HAMELN 
JURNISTA 
L-POLAMIVET VET. 
MATRIFEN 
MEDIKINET 
MEDIKINET CR 
MORPHIN 
ORAMORPH 
OXANEST 
OXYCODONE HEXAL 
OXYCODONE HYDROCHLORIDE SANDOZ 
OXYCODONE RATIOPHARM 
OXYCONTIN 
OXYNORM 
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PALLADON 
PALLADON UNOTARD 
RAPIFEN 
SUFENTA 

SUFENTA FORTE 
SUFENTANIL-HAMELN 
TARGINIQ 
ULTIVA 

 
Valmisteita voidaan toimittaa vain vahvistetulla, alkuperäisellä huumausainelääkemääräyslomakkeella tai lääke-
tilauksella niille, jotka saavat tehdä lääketilauksen. Lääkemääräys jää ensimmäisellä toimituskerralla apteekkiin, 
jossa se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana se on laadittu. 
 
 
2.2 Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon III kuuluvia aineita sisältävät 
lääkevalmisteet 

 
BUPRENODALE VET [1] 
MEBUNAT VET. 
NORSPAN [1] 

SUBOXONE [1], [6] 
SUBUTEX [3] 
TEMGESIC [1], [4] 

 
[1] Saa toimittaa vain erillisellä, säilytettävällä (alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää ensimmäi-
sellä toimituskerralla apteekkiin, jossa se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aika-
na se on laadittu. 
 
[3] Valmistetta tulee käyttää vain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen opioidiriippuvaisten vieroitus- ja kor-
vaushoidosta eräillä lääkkeillä mukaisesti ja siinä määrätyissä yksiköissä, joissa lääke luovutetaan käyttöön 
valvotusti. Sitä ei saa määrätä toimitettavaksi apteekista.  
 
[4] Valmisteen käyttö opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- tai korvaushoidossa on luvallista vain siten 
rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta 
eräillä lääkkeillä on esitetty. Temgesic 0,3 mg/ml valmistetta saadaan toimittaa vain lääkärin erillisellä alkupe-
räisellä reseptillä sairaalassa aloitettuun jatkohoitoon. 
 
[6] Valmistetta käytetään opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- tai korvaushoidossa ja on luvallista vain 
siten rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja 
korvaushoidosta eräillä lääkkeillä on esitetty. Valmistetta saadaan toimittaa vain lääkärin erillisellä alkuperäisel-
lä reseptillä, edellyttäen että potilas on allekirjoittanut asetuksessa tarkoitetun apteekkisopimuksen. 
 
 
2.3 Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon IV kuuluvia aineita sisältävät 
lääkevalmisteet 

 
ALPRAZOLAM ALTERNOVA 
ALPRAZOLAM MYLAN 
ALPRAZOLAM SANDOZ 
ALPROX 
BARBIVET VET 
DIAPAM 
DIAZEPAM DESITIN 
DORMICUM [2] 
FRISIUM 
HALCION [2] 
INSOMIN 

LORAZEPAM ORIFARM 
MEDIPAM 
MIDAZOLAM HAMELN [2] 
OPAMOX 
OXAMIN 
RISOLID 
RIVATRIL 
SOMNOR 
STELLA 
STESOLID 
STESOLID NOVUM 
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STESOLID PREFILL 
STILNOCT 
TEMAZEPAM ORION 
TEMESTA 
TENOX 
XANOR 
XANOR DEPOT 

XYREM [1] 
ZOLPIDEM HEXAL 
ZOLPIDEM SANDOZ 
ZOLPIDEM STADA 
ZOLPIDEM WINTHROP 
ZOLPIDEM-RATIOPHARM 

 
[1] Saa toimittaa vain erillisellä, säilytettävällä (alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää ensimmäi-
sellä toimituskerralla apteekkiin, jossa se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aika-
na se on laadittu. 
 
 [2] Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan. 
 
 
2.4 Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luettelossa III mainitut lääkevalmisteet, jotka on 
huumausainelain (373/2008) 23.1 §:n mukaan vapautettu huumausainelain 2 luvussa esitetystä 
maahantuonnin ja maastaviennin luvanvaraisuudesta 
 
ABALGIN [1] 
ABALGIN RETARD [1] 
ARDINEX 
COCILLANA 
CODAXOL 
CODESAN COMP [1] 
GEPACOD 

INDALGIN 
KATAPEKT [7] 
PANACOD 
PARACEON-COD 
PARAMAX-COD 
RECIPECT [7] 
TUXI (200 ml ilman reseptiä) 

 
[1] Saa toimittaa vain erillisellä, säilytettävällä (alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää ensimmäi-
sellä toimituskerralla apteekkiin, jossa se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aika-
na se on laadittu. 
 
[7] Itsehoitovalmiste. 
 
 
2.5 Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloihin II, III ja IV kuuluvia aineita 
sisältävät lääkevalmisteet, jotka on huumausainelain (373/2008) 23.2 §:n mukaan vapautettu 
huumausainelain 2 luvussa esitetystä maahantuonnin ja maastaviennin luvanvaraisuudesta 

 
ANERVAN 
CRAMPITON 
KLOTRIPTYL 
KLOTRIPTYL MITE 

LIBRAX 
LIMBITROL 
RELAPAMIL 
VERTIPAM 

 
 

 
 
 
 
 


