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Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta

Asettaminen
Valtioneuvosto on tänään asettanut tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelun neuvottelukunnan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 53§:n nojalla.

Toimikausi 1.11.2018-31.10.2023

Tehtävät Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja edistää korvaamisen, vähentämisen ja paran
tamisen periaatteen toteutumista, tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja korvaamisen, vä
hentämisen ja parantamisen periaatteen edistämiseksi, antaa lausuntoja merkittävistä 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankinnasta, kasvatuksesta, pi
dosta, hoidosta ja hankkeissa käytöstä, tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimi
joiden välistä yhteistyötä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hy
vinvoinnin parantamiseksi, tehdä ehdotuksia tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytet
tävien eläimiin liittyvistä koulutuksesta ja kehittää tiedottamista, edistää tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia ja arvostusta yhteiskunnassa sekä 
osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun näiden eläinten käytöstä, vaihtaa tietoja 
muissa Euroopan unionin jäsenmaissa toimivien vastaavien elinten kanssa sekä suorit
taa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön sille 
mahdollisesti määräämät tehtävät.

Organisointi
Puheenjohtaja: Professori Outi Vainio-Kivinen 
Varapuheenjohtaja: Professori Eero Lehtonen

muut jäsenet: (varajäsenet sulkeissa)

Tieteellinen tutkimus ja opetus:
Professori Raimo Tuominen (dosentti Petra Sipilä)
Professori (emeritus) Esa Hohtola (yliopistotutkija Joni Mäki)

Teollisuus:
Dosentti Kristiina Haasio (dosentti Jukka Puoliväli)

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä 
toimenpiteitä koskeva asiantuntemus:
Dosentti Emrah Yatkin (filosofian tohtori Niina Kemppinen)
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Eläinlääketieteellinen asiantuntemus:
Eläinlääketieteen lisensiaatti Anna Meller (eläinlääkäri Lasse Saloranta) 

Vapaaehtoinen eläinsuojelutyö:
Toiminnanjohtaja Mai Kivelä (viestintäpäällikkö Maria Lindqvist)

Eläinten käyttöä korvaavia menetelmiä koskeva asiantuntemus:
Professori Tuula Heinonen (erikoistutkija Tiina Palomäki)
Professori Matti Viluksela (biokemisti Teija Oinonen)

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskeva tutki
mus:
Professori Hanna-Marja Voipio (dosentti Satu Mering)

Eläinten pitoa koskeva etiikka tai yhteiskunnallinen tutkimus:
Filosofian maisteri Paula Hirsjärvi (valtiotieteen maisteri Saara Reiman)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Läänineläinlääkäri Tapani Parviainen (ylitarkastaja Eila Kaliste)

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Opetusneuvos Tuomas Parkkari (ylitarkastaja Sami Niinimäki)

Pysyvä asiantuntija:
Erikoisasiantuntija Tiina Pullola, maa-ja metsätalousministeriö 

Sihteeri: Eila Kaliste, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kustannukset ja rahoitus

Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan valtion talousarvion mo
mentilta 30.01.01 (maa-ja metsätalousministeriön toimintamenot). Matkakulut makse
taan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
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JAKELU neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, varajäsenet, pysy
vä asiantuntija ja sihteeri




