
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokous 1, 1/2013 

Pöytäkirja 

Aika 25.11.2013 klo 13:00 – 15:50 

Paikka  Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), Ratapihantie 9, Helsinki 

Jakelu Neuvottelukunta 

 Jäsenet ja (varajäsenet) 

 Outi Vainio, puheenjohtaja, Helsingin yliopisto 
 (Eero Lehtonen, varapuheenjohtaja, Helsingin yliopisto) 

 Matti Poutanen, Turun yliopisto: tieteellinen tutkimus ja opetus 
 (Esa Hohtola, Oulun yliopisto) 

 Raimo Tuominen, Helsingin yliopisto: tieteellinen tutkimus ja opetus 
 (Petri Hyytiä, Helsingin yliopisto) 

 Kristiina Haasio, Orion Oyj: teollisuus 
 (Jukka Puoliväli, Charles River DRS Finland) 

 Ulla-Marjut Jaakkola, Turun yliopisto: eläinten hoito ja eläimille tehtävät toimenpiteet 
 (Iiris Kasanen, Incisor) 

 Hanna-Marja Voipio, Oulun yliopisto: eläinlääketieteellinen asiantuntemus 
 (Timo Soveri, Helsingin yliopisto) 

 Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia ry: vapaaehtoinen eläinsuojelutyö 
 (Kati Pulli, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry) 

 Tuula Heinonen, Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM: vaihtoehtoiset menetelmät 
 (Tiina Palomäki, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) 

 Matti Viluksela, Itä-Suomen yliopisto: vaihtoehtoiset menetelmät 
 (Teija Oinonen, Orion Oyj) 

 Anna Valros, Helsingin yliopisto: eläinten hyvinvointia koskeva tutkimus 
 (Satu Mering, Itä-Suomen yliopisto) 

 Markku Oksanen, Turun yliopisto: eläinten pidon etiikka tai yhteiskuntatieteellinen tutkimus 
 (Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi) 

 Tapani Parviainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI  
 (Hanna Rintala, Itä-Suomen aluehallintovirasto) 

 Riitta Maijala, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 (Erja Heikkinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

 Miia Jakava-Viljanen, Maa- ja metsätalousministeriö 
 (Tiina Pullola, Maa- ja metsätalousministeriö MMM) 

 Sari Salminen, eläinsuojeluasiamies 

 Eila Kaliste, sihteeri, ESAVI 



1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00. 
  

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokous todettiin ajoissa koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 11 varsinaista jäsentä, 
9 varajäsentä ja eläinsuojeluasiamies. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
muutettuna: kohdaksi 7. Muut asiat, kohdaksi 8. Seuraavat kokoukset, kohdaksi 9. Kokouksen 
päättäminen. 

3. Jäsenten esittäytymiskierros 
 
Osallistujat esittäytyivät.  
 
Puheenjohtaja totesi varapuheenjohtajan olevan aina tervetullut kokouksiin ja hän voi 
käyttää vapaasti puheoikeuttaan. Kokousten pöytäkirjojen todettiin olevan julkisia ja ne 
julkaistaan MMM:n sivuilla kuten muidenkin hyvinvoinnin neuvottelukuntien pöytäkirjat. 
Pöytäkirjojen tulee olla kohtuullisen pituisia ja keskustelusta esitetään johtopäätökset 
yleisellä tasolla.  
 

4. Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) edustajan kutsuminen kokouksiin asiantuntijaksi 
 
Kokous päätti kutsua Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK:n) puheenjohtajan ja tiedottajan 
asiantuntijoina kokouksiin.  Heidän asiantuntemustaan ja tiedotuskanaviaan voidaan näin 
hyödyntää esimerkiksi tiedotteiden tekemisessä.  
 

5. Neuvottelukunnalle annetut tehtävät 
 
Neuvottelukunnan tehtävät on annettu asetuksessa.  
 
3R-periaatteiden seuraamisen ja edistämisen osalta todettiin seurannan vaikeus. Refinement-
periaatteen osalta on mahdollista verkostoitua toimijoiden hyvinvointiryhmien kanssa, joiden 
velvollisuutena on erityisesti eläinten hyvinvoinnin edistäminen.  Yhteistyötä voisi tehdä 
esimerkiksi teematyöskentelyn tai kyselyjen pohjalta.  
 
Neuvottelukunnalta toivottiin myös eläinten käytön korvaamiseen, hyödyn ja haitan 
punnintaan, eläinten hyvinvoinnin määrittelyyn sekä eläinten käytön etiikkaan liittyvää 
keskustelua.   
 
Todettiin tehtäviin liittyvän yhteiskunnallinen tiedottamis-, edistämis-, ja 
keskusteluvelvollisuus. Työkaluina näissä voitaisiin käyttää esimerkiksi seminaareja, kyselyjä 
ja tiedotteita.  Tiedottamisessa neuvottelukunta voi turvautua EHK:n apuun. 
Neuvottelukunnan sisäiseen keskusteluun on myös luotava työkalu.  
 
Sekä yhteiskunnallinen että neuvottelukunnan sisäinen keskustelu on tärkeää. Keskustelun 
lähtökohtana ja kohteena olisi oltava suomalainen toiminta, joten täytyy siis tietää, millaista 
suomalainen eläinten käyttö tutkimuksessa ja opetuksessa on. Todettiin neuvottelukunnan 
tehtävän olevan kansallinen – tarkoitus on keskittyä kansallisiin asioihin ja kansallisiin 
pohdintoihin. EU:n kautta tulee tietoa myös kansainvälisestä keskustelusta.  
 
Tietojen vaihto muiden EU-jäsenmaiden kanssa -tehtävän osalta ei vielä ole tarkempaa tietoa 
työskentelymuodoista.  
 



Todettiin toimenkuvan rajauksen tärkeys – toiminta tulee kohdentaa asioihin, joihin voi 
vaikuttaa, esimerkiksi hyvien menetelmien edistäminen voisi olla kohteena. 
Neuvottelukunnan työkaluina ovat asetuksen perusteella lausuntojen antaminen, 
keskusteluun osallistuminen ja ehdotusten tekeminen.   
 
Muiden tehtävien osalta todettiin, että neuvottelukunnan asiantuntemus ei ilmeisesti ole 
tarpeen eläinsuojelulain uudistamistyössä, koska neuvottelukunnan toimialan eläimiä 
koskeva lainsäädäntö on vasta uudistettu (direktiivi 2010/63/EU, laki (497/2013) ja asetus 
(564/2013) tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta). 
  

6. Alustava toimintasuunnitelma  
 
Puheenjohtaja hahmotteli alustavasti toiminnan tavoitteiksi ja muodoiksi:  
 
1 – koe-eläinten hyvinvoinnin määritelmän pohtiminen tuotantoeläinten sekä seura- ja 
harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien työn pohjalta.  
2 – direktiivin implementoinnin seuraaminen: tavoitteena olisi seurata vaikuttavuutta – 
tilanne nyt kun uutta lainsäädäntöä tuli voimaan ja tilanne viiden vuoden kuluttua.  
3 – edellisen lähtökohtana olisi selvitettävä, millaista suomalainen tutkimus on tänään – 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat antavat seuraavassa kokouksessa katsauksen 
eläinkoelupiin, eläinten käyttömääriin, hyvinvointiryhmiin ja toiminnan valvontaan liittyen.   
 

7. Muut asiat  
 
Eläinsuojeluasiamies Sari Salminen kertoi muissa eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnissa 
käydystä keskustelusta eläinten asemaan ja arvoon liittyen. Sari Salminen järjestää keväällä 
neuvottelukuntien yhteisen seminaarin. (Jälkikäteen tullut tieto: Seminaari järjestetään 
15.5.2014 Säätytalolla). 
 

8. Seuraavat kokoukset 
 
Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.2.2014 klo 13 – 15.  Kokouksen aiheina ovat 
suomalaisen koe-eläintoiminnan nykytilanne sekä tutkimus/opetuskäytön eläinten 
hyvinvoinnin määritelmä. 
 
Puheenjohtaja totesi tulevien kokousten pituudeksi kaksi tuntia. Kevään 2014 aikana 
järjestetään kaksi neuvottelukunnan kokousta ja osallistutaan Eläinten asema ja arvo –
seminaariin.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50. 

 


