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Jakelussa mainituille

TIETEELLISIIN TAI OPETUSTARKOITUKSIIN KÄYTETTÄVIEN ELÄINTEN SUOJELUN 
NEUVOTTELUKUNTA

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 53 
§:n mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimii tieteellisiin tai opetustarkoi
tuksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää 
korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteutumista. Valtioneuvosto asettaa 
neuvottelukunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja 
toiminnan järjestämisestä on säädetty valtioneuvoston asetuksella (565/2013, muut. 35/2016 ja 
150/2018).

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 15.10.2018.

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu maa-ja metsätalousministe
riön edustaja pysyvänä asiantuntijana.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla tunnetusti kokeneita eläin
ten tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käyttävää toimintaa tai eläinten käytölle vaihtoehtoisia 
menetelmiä tuntevia henkilöitä.

Neuvottelukunnan muiden jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa seuraavia aloja ja tahoja: 

tieteellinen tutkimus (2 jäsentäjä 2 varajäsentä) 

teollisuus

tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä toimen
piteitä koskeva asiantuntemus

eläinlääketieteellinen asiantuntemus

vapaaehtoinen eläinsuojelutyö

eläinten käyttöä korvaavia menetelmiä koskeva asiantuntemus (2 jäsentäjä 2 varajäsentä, 
toinen jäsenistä olisi direktiivin 2010/63/EU 47 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yhteyshen
kilö, joka antaa neuvoja validoitavaksi ehdotettujen menetelmien sääntelyllisestä asianmu
kaisuudesta ja soveltuvuudesta)

tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskeva tutkimus 

eläinten pitoa koskeva etiikka tai yhteiskunnallinen tutkimus 

Etelä-Suomen tai Itä-Suomen aluehal 1 intovirastoa
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opetus-ja kulttuuriministeriö.

Valtioneuvostolle tehtävää esitystä varten maa-ja metsätalousministeriö pyytää jakelussa mai
nituilta tahoilta esityksiä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä 
muiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Ehdokkaiden nimeämisessä pyydetään kiinnittämään huomio
ta miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a§:n 1 momenttiin, jonka mukaan 
valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä nai
sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Sanotun pykälän 3 momentin mukaan kaik
kien tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita kyseisiin toimielimiin, tulee mahdolli
suuksia mukaan ehdottaa sekä naista että miestä kutakin jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotuksiin pyydetään liittämään lyhyt selvitys ehdokkaan pätevyydestä ja osaamisesta neuvot
telukunnan tehtäviä silmällä pitäen. Lisäksi pyydetään yksilöimään, mitä edellä lueteltua tahoa 
ehdokas edustaa. Kunkin ehdokkaan osalta pyydetään ilmoittamaan myös suostumus ehdotet
tuun tehtävään ja ehdokkaan yhteystiedot.

Ehdotukset pyydetään viimeistään 14.9.2018 sähköpostitse osoitteeseen kiriaamo@mmm.fi

JAKELU

Puolustusministeriö
Opetus-ja kulttuuriministeriö
Työ-ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Y mpäristöministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Elintarviketurvallisuusvirasto
Eläinten hyvinvointikeskus
Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimea
Luonnonvarakeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THE) 
Turvallisuus-ja kemikaalikeskus (Tukes)
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