
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokous 8, 

3/2015 

Pöytäkirja 

Aika 2.6.2015  klo 12:30 – 15:30 

Paikka  Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), kokoushuone Video1, 1. krs 
Ratapihantie 9, Helsinki; Virtuaalihuone 7 

Jakelu Neuvottelukunta, Eläinten hyvinvointikeskus 

 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 
 (Maria Lindqvist, 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) 

 Jarmo Wahlfors, Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Tiina Pullola, Maa- ja metsätalousministeriö 
 (Susanna Ahlström, Maa- ja metsätalousministeriö MMM) 

 Sari Salminen, eläinsuojeluasiamies 

 Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus 
 Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus 



 Eila Kaliste, sihteeri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI 

 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Neuvottelukunnan jäsenet ja uusi jäsen Jarmo Wahlfors 
esittäytyivät toisilleen. Kati Pulli (Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY) osallistui 
asiantuntijavieraana kohdan kuusi käsittelyyn.   Hyväksyttiin asialista.  
 

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Pöytäkirja on ollut kommentoitavana keskustelualustalla. Hyväksyttiin. 
 

3. Ministeriön terveiset 
 
Ministeriön toteuttama webropol-kysely 3R-menetelmien käytöstä on parhaillaan menossa ja 
tuloksia analysoidaan kesän aikana.  
 

4. 3R-periaatteen edistäminen  

3R-menetelmien käytön selvitys 

Neuvottelukunta on päättänyt selvittää, mitä 3R-menetelmiä on suomalaisessa tutkimuksessa 
käytössä. Kysely jaettiin 18.5.2015 ja vastausaikaa on 5.6.saakka. Vastanneita oli tullut 
26.5.2015 mennessä 83. Todettiin, että loppukesästä voisi vielä tehdä uusintakyselyn 
vastaajien määrän lisäämiseksi.  

Neuvottelukunta pyysi tieteellisiltä yhdistyksiltä lausuntoja näiden mahdollisuuksista edistää 
3R-menetelmien käyttämistä 29.5.mennessä.  Lausuntoja on tullut kaksi. Yhdistyksille tarjotaan 
vielä  lausunnon antamismahdollisuutta kesän aikana.  
 

5. Koe-eläinten hyvinvoinnin määritelmä 
 
Kohta käsiteltiin kohdan 6 jälkeen. Tutkimukseen ja opetukseen käytettävien eläinten 
hyvinvoinnin määritelmää on kehitetty keskustelun perusteella.   Käsiteltävänä olevan 
määritelmäversion ensimmäiseen kappaleeseen ehdotettiin sanallisia tarkennuksia. Muuten 
käsittely jätettiin seuraavaan kokoukseen.  
 

6. Tavoitekasvatettujen eläinten kotiuttaminen  
 
Neuvottelukunta totesi edellisessä kokouksessaan, että kaikkien eläinlajien osalta olisi 
varmistuttava siitä, että eläimet pääsevät hyviin oloihin. Kotiuttamismenettelyjen tulisi olla 
yhdenmukaisia eri laitoksilla ja neuvottelukunta voisi luoda tästä ohjeistuksen. Ohjeistuksen 
laatiminen päätettiin aloittaa.  
 
Kati Pulli esitteli SEY:n ehdotuksen hankkeeksi koe-eläinkäytöstä poistettavien 
pikkunisäkkäiden sijoittamisesta yksityisiin koteihin sekä pikkunisäkkäiden 
sopeuttamissuunnitelmaksi.  SEY on valmis organisoimaan eläimille sopivia koteja ja 
toteuttamaan sijoittamista ja jälkiseurantaa esitetyn sopeuttamissuunnitelman mukaisesti, 
mikäli tällaista toimintaa tarvitaan.  
 
Keskustelussa todettiin lain vaatimuksena olevan, että toiminnanharjoittajalla on oltava 
eläinten hyvinvointiryhmän laatima kirjallinen suunnitelma luovutettavien eläinten 
sopeuttamisesta uuteen ympäristöönsä.  Tokesin tavoitteena on ohjeistuksen luominen, joka 
ohjaisi toiminnanharjoittajia yhtenäisiin ja hyviin menettelytapoihin. Ohjeistossa tulisi kuvata 
suositeltava luovuttamisprosessi. Siinä otettaisiin kantaa esimerkiksi seuraavanlaisiin 
kysymyksiin: kenen toimesta tiettyjen eläinten luovuttamisprosessi alkaa, miten katetaan 



kustannukset, miten turvataan eläinten hyvinvointi sekä mahdolliset rajoitukset 
luovuttamiselle, kuten esimerkiksi geenimuunnos perimässä tai eläinten terveydellinen 
tilanne.   
 

7. Muut asiat  
 
Ei muita asioita.  
 

8. Seuraavat kokoukset 
 

16.9.2015 klo 12.30 – 15.30 
17.11.2015 klo 12.30 – 15.30 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 
 

  


