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Huumausainelaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1-3§
(Kuten hallituksen esityksessä)
4§
Lupa llläkinnällisiin tarkoituksiin

Huumausaineen valmistus, maahantuonti ja
maastavienti 1ääkinnällisiin tarkoituksiin on sallittu lääkelaitoksen luvalla. Valmistuslupaa ei
kuitenkaan erikseen vaadita valmisteille.
(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)
Lupa huumausaineen valmistukseen myönnetään määräajaksi. Lääkelaitos voi erityisistä syistä peruuttaa valmistukseen, maahantuotiin tai
maastavientiin myönnetyn luvan.

5§
Lupa tieteellisiin taikka huumausainerikosten
ehkllisemisUJ tai tutkintaa edistäviin tarkoituksiin
Lääkelaitos voi myöntää viranomaiselle tai
tieteelliselle tutkimuslaitokselle luvan huumausaineen maahantuontiin, maastavientiin tai valmistukseen käytettäväksi tieteelliseen tutkimukseen taikka huumausainerikosten ehkäisemistä
tai tutkintaa edistäviin tarkoituksiin. Lääkelaitos
voi määräajaksi antaa keskusrikospoliisin päällikölle ja tullihallituksen rikostutkintayksikön
päällikölle valtuuden antaa lupia huumausaineen maahantuontiin tai maastavientiin huumausainerikosten tutkintatarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla myönnetyistä luvista on ilmoitettava välittömästi lääkelaitokselle.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään,
lääkelaitos voi yksittäistapauksissa myöntää luvan huumausaineen maahantuontiin, maastavientiin tai valmistukseen vähäisessä määrin tutkimustarkoituksiin käytettäväksi.
Lääkelaitos voi erityises~ä syystä peruuttaa
tässä pykälässä tarkoitetun luvan tai valtuutuksen.

tiä koskevasta luvanvaraisuudesta sellainen huumausaine, johon katsotaan voivan liittyä sen
laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain
vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara, sekä
huumausaineen maahantuontia ja maastavientiä
koskevasta luvanvaraisuudesta sellainen huumausainetta sisältävä yhdistelmävalmiste, jossa
on huumausainetta ainoastaan vähäisessä määrin ja vaikeasti erotettavassa muodossa ja johon
ei liity olennaista väärinkäytön vaaraa. Asetuksella voidaan samalla säätää mainittuja aineita ja
valmisteita koskevista muista valvontatoimenpiteistä. Asetuksella voidaan säätäli, ettli edellli
mainituista yhdistelmävalmisteista pälittää tarkemmin lääkelaitos.
(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

7§
Huumausaineen valmistuksessa kliytettävien
aineiden valvonta
Jos on syytä epäillä, että huumausaineen valmistuksessa käytettävä aine on tarkoitettu huumausaineen laittomaan valmistukseen, llläkelaitokse/la on oikeus kieltää aineen maahantuonti,
maastavienti ja luovuttaminen.
(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)
8§
(Kuten hallituksen esityksessä)

9§
Huumausaineita ja niiden valmistuksessa
käytettävili aineita koskeva kirjanpito- ja
tietojenantovelvollisuus
(1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä)
Lääkelaitoksella on oikeus saada 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kirjanpito pyynnöstä nähtäväkseen.

10 §
(Kuten hallituksen esityksessä)

6§
Luvanvaraisuudesta vapauttaminen ja muista
valvontatoimenpiteistä säätäminen

Uhkasakko

Asetuksella voidaan vapauttaa huumausaineen valmistusta, maahantuontia ja maastavien-

Jos joku laiminlyö hänelle tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten
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mukaan kuuluvien velvollisuuksien täyttämisen,

(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

llilikelaitos voi velvoittaa hänet velvollisuuksien

Lääkelaitoksen määräämä henkilö on oikeu-

täyttämiseen asettamalla uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa ( 1113/
90) säädetään.
12 §
Mtiiiräysten antaminen ja valvonta

tettu tarkastamaan tiloja, joissa huumausainetta
tai huumausaineen valmistuksessa käytettävää
ainetta valmistetaan, varastoidaan, säilytetään
tai muulla tavoin käsitellään, sekä ottamaan
tarkastuksen yhteydessä korvauksetta näytteitä
tutkittavaksi.

Huumausaineiden ja niiden valmistuksessa
käytettävien aineiden valvonta kuuluu sosiaalija terveysministeriön alaiselle lääkelaitokselle.

13 ja 14 §
(Kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1993

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Skinnari,
varapuheenjohtaja Taina ja jäsenet Ala-Harja,

U. Anttila, Antvuori, Hiltunen, Hurskainen,
Muttilainen, Nordman, 0. Ojala, Perho-Santala,
Puisto ja Stenius-Kaukonen.
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