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Pöytäkirja 

Aika 10.2.2016  klo 12:30 – 15:30 

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

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) 

 Marianna Koljonen, 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) 

 Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus 
 Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus 

 Eila Kaliste, sihteeri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI 



 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.40.  Todettiin eläinsuojeluasiamiehen tehtävän päättyneen, 
minkä vuoksi häntä ei ole enää kutsuttujen listalla. 
 

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

3. Ministeriön terveiset 
 
Tulevassa EU:n jäsenvaltioiden yhteyspisteiden tapaamisessa on asialistalla muun muassa 
direktiivin tarkastelun aloitus. Koe-eläindirektiivin uudelleenarviointi on tehtävä jo vuonna 
2017 ennen täytäntöönpanoraportin julkaisemista vuonna 2019. Uudelleenarviointia varten 
komissio kerää tietoa direktiivin vaikutuksista laajasti sekä jäsenvaltioilta, käyttäjiltä että 
sidosryhmiltä. Myös liitteiden 3 ja 4 (eläinten pito ja lopetusmenetelmät) päivittämistarvetta 
arvioidaan. 
 
Komissio järjestää 6–7.12.2016 Brysselissä tieteellisen 3R-konferenssin, joka liittyy EU-
kansalaisaloitteeseen ”Stop Vivisection” annettuun vastineeseen. Kokouksen asialistalla ovat 
myös tilastointiasiat, luonnonvaraisten eläinten merkintään liittyvät linjaukset sekä 3R:n 
toteutuminen REACH-asetukseen liittyen.  
 

4. TOKES-tiedotteet 
 
Edellisessä kokouksessa päätettiin julkaista 3R-selvityksen tuloksista tiedote, jonka valmistelu 
annettiin puheenjohtajan ja sihteerin tehtäväksi. Selvitystä koskeva tiedottaminen tehdään 
kuitenkin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa myöhemmin, kun selvitysraportti 
olisi valmis julkaistavaksi. Puheenjohtaja, sihteeri ja ministeriö valmistelevat tiedotteen 
ministeriön viestinnän kanssa ja se tulee jäsenille kommenteille. Tiedote julkaistaan 
ministeriön tiedotteena.  
 
Vuodenvaihteessa valmisteltiin myös TOKES:n toiminnasta kertovaa tiedotetta, joka on nyt 
julkaistavana ministeriön Luonnonvarat- verkkolehdessä. Kokouksella ei ollut huomautettavaa 
tiedotteen sisältöön.  
 

5. 3R-periaatteen edistäminen  

TOKES tulee pohtimaan 3R-menetelmien käytön selvityksen ja tieteellisiltä yhdistyksiltä 
saatujen lausuntojen pohjalta sitä, miten TOKES voisi edistää 3R-menetelmien käyttöä. 

Puheenjohtaja esitti alustavasti ajatuksen suomalaisen 3R-keskuksen perustamisesta eri 
tahojen välisenä yhteistyönä, joka voisi toimia verkostomaisesti.  

6. Koe-eläintoiminnan eläinten luovuttaminen yksityisille  
 
Neuvottelukunta on todennut aiemmin, että kaikkien eläinlajien osalta olisi varmistuttava siitä, 
että eläimet pääsevät hyviin oloihin. TOKES luo ohjeiston, joka ohjaisi toiminnanharjoittajia 
yhtenäisiin ja hyviin menetelmiin.  Ohjeisto on valmis hiirien ja rottien osalta, koiria koskevaa 
esitystä vielä valmistellaan. Kokous päätti laajentaa ohjeistusta koskemaan myös kaneja, 
marsuja, hamstereita ja seeprakaloja.  
 

7. Kansallisten komiteoiden kick off -kokous  
 
Puheenjohtaja osallistui 4.12.2015 EU:n komission järjestämään kansallisten komiteoiden 
puheenjohtajien tapaamiseen.  TOKES on Suomen kansallinen komitea. Komission mukaan 

http://www.luonnonvarat.fi/aiheet/elaimet/tokes-edistaa-koe-elainten-hyvinvointia


komiteoiden tärkeimpinä tehtävinä on hankelupakäytäntöjen yhtenäistäminen (maissa, joissa 
on useita lupalautakuntia) ja eläinten hyvinvointiryhmien työn tukeminen. TOKES käynnistää 
toiminnan eläinten hyvinvointiryhmien kanssa järjestämällä tapaamisen loppuvuodesta. 
Tapaamiseen kutsutaan kaikki ryhmien jäsenet ja keskustelun aiheena voisi olla esimerkiksi 
lainsäädännön vaatimukset, resurssien tarve ja hyvien käytänteiden jakaminen. Jäseniltä 
pyydetään ehdotuksia teemoiksi seuraavaan kokoukseen, jolloin päätetään myös 
kokoontumispäivä.  
 

8. Muut asiat  
 
8.1 Eläinten hyvinvointikeskus julkaisee eläinten hyvinvointiraportin, jossa on mukana myös 
koe-eläimet ja kalat suuremmalla osuudella aiempaan verrattuna.  
 
8.2. EU tekee selvitystä 3R-tiedonlähteistä kaikille avoimella kyselyllä. Kysely on osa EU:n 
vastinetta EU:n kansalaisaloitteeseen ’Stop Vivisection’. Kyselyyn voi vastata 11.3.2016 saakka.  
 
8.3 Ecopa ja pohjoismainen soluyhdistys suunnittelevat kokousta vuodelle 2017, mukana myös 
REACH-asiat. Ohjelmaehdotuksia kaivataan ja järjestämään pääsee mukaan.  
 

9. Tiedoksi  
 
Eero Lehtonen osallistui Suomen akatemian valtuuttamana 21.-22.9.2015 Science Europe:n 
järjestämään kokoukseen: Workshop on Improving Science Quality through the Replacement, 
Refinement and Reduction of Animals in Biomedical R&D. Raportti on toimitettu 
neuvottelukunnalle tiedoksi.  
 

10. Seuraavat kokoukset 
 
13.4.2016 kello 12.30 – 15.30  
8.6.2016 kello 12.30 – 15.30  
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.35. 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/public-survey-alternatives-animal-testing-launched

