
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokous 13, 

3/2016 

Pöytäkirja 

Aika 8.6.2016  klo 12:30 – 15:30 

Paikka  Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), 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 kello 12.30.  
 

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

3. Ministeriön terveiset 
 
EU:n komissio on julkaissut direktiivin 2010/63/EU tarkasteluun liittyvät kyselyt 
toiminnanharjoittajille ja jäsenvaltioille. Nämä on jaettu toiminnanharjoittajille ja vastausaikaa 
on 31.8.2016 saakka.  
 

4. 3R-periaatteen edistäminen  

Edellisessä kokouksessa todettiin tarvittavan 3R-koulutusta näiden menetelmien 
edistämiseksi. Lisäksi pohdittiin mahdollisuutta perustaa 3R-konsortio tiedon jakamisen ja 
yhteistyön perustaksi. Asetettu työryhmä oli hahmotellut 3R-konsortion rakennetta ja 
toimintaa. Konsortiossa tulisi olla ainakin suurimmat yliopistot, sektorilaitoksia sekä yksityisiä 
tahoja. Konsortio voisi toteuttaa tiedon jakamista, nettisivuja, koulutusta, tutkimusrahoituksen 
hakemista sekä tehdä tutkimusohjelma-aloitteita.  Työryhmä jatkaa konsortio-pohdintaa sekä 
työstää 3R-koulutuksen sisältöä ja toteuttamistapaa.  

5. Koe-eläintoiminnan eläinten luovuttaminen yksityisille  
 
Neuvottelukunta on todennut aiemmin, että kaikkien eläinlajien osalta olisi varmistuttava siitä, 
että eläimet pääsevät hyviin oloihin. TOKES:n ohjeistus toiminnanharjoittajille rakentuu 
vähitellen.  Ohjeistoon on saatu viimeksi tekstiä seeprakaloista.  
 

6. Eläinten hyvinvointiryhmien toiminnan tukeminen 
 
Kansallisten neuvottelukuntien tehtävänä on tukea eläinten hyvinvointiryhmien työtä. TOKES 
käynnistää toiminnan eläinten hyvinvointiryhmien kanssa järjestämällä tapaamisen 3.11.2016. 
Tapaamiseen kutsutaan kaikki ryhmien jäsenet ja se rakentuu ryhmissä tapahtuvalle ja 
yhteiselle työskentelylle. Teemat liittyvät hyvinvointiryhmien tehtäviin.  
 

7. Muut asiat  
 
Eero Lehtonen osallistui EuroFAWC:n (European Forum for Animal Welfare Councils) 
kokoukseen 18.-19.5.2016 Helsingissä esitellen TOKES:n toimintaa.  
 
LERU (League of European Research Universities) jatkaa toimintaansa teemaryhmien avulla, 
joista yksi on eläinten tieteelliseen käyttöön keskittyvä. Eero Lehtonen toivoo ehdotuksia 
ryhmän tehtäviksi vuonna 2017.  
 
Eläinten hyvinvointikeskus on julkaissut raportin Eläinten hyvinvointi Suomessa - Kansallinen 
eläinten hyvinvointiraportti II. Raportissa on mukana paljon tietoa myös koe-eläimistä.  
 

8. Seuraavat kokoukset 
 
3.10.2016 kello 12.30 – 15.30  
3.11.2016 TOKES – Hyvinvointiryhmät: koko päivä Pasilassa 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.20. 

http://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2016/06/Eläinten_hyvinvointi_Suomessa.pdf

