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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä 
eläinsuojelulain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käy-
tettävien eläinten suojelusta. Lakiin sisältyi-
sivät säännökset eläinten kasvattamisesta, 
hoitamisesta, hankkimisesta, toimittamisesta 
ja käyttämisestä sekä toimintaan vaadittavista 
luvista. Laissa säädettäisiin myös lupien 
myöntämisestä, toimintaa ohjaavista ja val-
vovista viranomaisista sekä keskeiset eläin-
ten käyttöä koskevat periaatteet. Ehdotetulla 
lailla pantaisiin täytäntöön tieteellisiin tarkoi-
tuksiin käytettävien eläinten suojelusta annet-
tu direktiivi. Samalla nykyinen koe-
eläintoiminnasta annettu laki kumottaisiin ja 
eläinsuojelulakiin tehtäisiin eräitä teknisiä 
tarkistuksia.  

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytet-
tävien eläinten suojelua koskevat keskeiset 
periaatteet säilyisivät ennallaan.  Eläimiä sai-
si pitää ja käyttää tieteellisiin tai opetustar-
koituksiin vain tarpeellisista ja tärkeistä syis-
tä. Eläimiä tulisi käyttää mahdollisimman 
vähäinen määrä ja eläimille tulisi aiheuttaa 
mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsi-
mystä tai pysyvää haittaa.  

Uutena vaatimuksena osa hankkeista olisi 
arvioitava takautuvasti hankkeen päättymisen 
jälkeen. Takautuvassa arvioinnissa otettaisiin 
kantaa siihen, saavutettiinko hankkeessa sille 
asetetut tavoitteet, millaista tosiasiallista hait-
taa eläimille aiheutettiin ja onko hankkeen 
aikana ilmennyt seikkoja, jotka voisivat jat-
kossa edistää korvaamisen, vähentämisen ja 
parantamisen periaatteen toteuttamista. Kai-
kista luvan saaneista hankkeista olisi jatkossa 
julkaistava yleistajuinen tiivistelmä yleisön 
käyttöön. Tiivistelmiin olisi myös päivitettä-
vä takautuvan arvioinnin tulokset sen valmis-
tuttua. Tiivistelmien julkaisemisella pyrittäi-
siin lisäämään kansalaisten tiedonsaantia 

eläinten käytöstä tieteellisiin ja opetustarkoi-
tuksiin. 

Laissa säädettäisiin eräitä uusia velvolli-
suuksia toiminnanharjoittajille, jotka kasvat-
tavat, toimittavat tai käyttävät eläimiä tieteel-
lisiin tai opetustarkoituksiin. Toiminnanhar-
joittajan olisi nimettävä eläinten hyvinvointi-
ryhmä, jonka tehtävänä olisi henkilöstön neu-
vonta eläinten hyvinvointiin liittyvissä ky-
symyksissä. Lisäksi ryhmän tulisi kehittää 
eläinten hyvinvointiin liittyvää seurantaa ja 
raportointia sekä seurata hankkeiden kehitys-
tä ja tuloksia eläinten hyvinvoinnin näkö-
kulmasta.  

Ehdotuksen mukaan eläinten käyttöä tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin koskevan toi-
minnan valvonta ja toimintalupien myöntä-
minen keskitettäisiin jatkossa Etelä- ja Itä-
Suomen aluehallintovirastoihin. Järjestelyllä 
pyrittäisiin viranomaistoiminnan tehostami-
seen ja siihen, että näissä kahdessa aluehal-
lintovirastossa voitaisiin varmistaa sellainen 
asiantuntemus laitosten teknisistä vaatimuk-
sista ja siellä harjoitettavasta toiminnasta, jo-
ta voidaan edellyttää toimintalupien myön-
tämisessä ja toiminnan valvontaan liittyvissä 
tarkastuksissa. Toiminnan valvonnassa siir-
ryttäisiin riskiperusteiseen valvontaan ja osa 
tarkastuksista olisi tehtävä ennalta ilmoitta-
matta.  

Korvaamisen, vähentämisen ja parantami-
sen periaatetta edistämään perustettaisiin 
neuvottelukunta. Direktiivin mukaisesti neu-
vottelukunta neuvoisi viranomaisia ja toi-
minnanharjoittajia parhaista käytännöistä 
eläinten hankintaan, kasvatukseen, pitoon ja 
käyttöön liittyvissä kysymyksissä.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Koe-eläintoiminnasta annettu laki 
(62/2006) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 
2006. Sillä pantiin täytäntöön kokeisiin ja 
muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräys-
ten lähentämisestä annettu neuvoston direk-
tiivi (86/609/ETY). Samalla koe-
eläintoimintaa koskevat säännökset uusittiin 
vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Syys-
kuun 22 päivänä 2010 tieteellisiin tarkoituk-
siin käytettävien eläinten suojelusta annetulla 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
(2010/63/EU) kumottiin nykyisin voimassa 
oleva direktiivi. Uutta direktiiviä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen. Tämän 
lakiesityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
direktiivin 2010/63/EU vaatimukset kansalli-
sesti. 

Uusi direktiivi, joka on täysharmonisointi-
direktiivi, sisältää suuren määrän yksityis-
kohtaisia määräyksiä sitä, miten eläinten 
käyttäminen tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin tulee järjestää. Direktiivin täytäntöönpa-
no edellyttää niin monia yksityiskohtaisia 
uudistuksia kansalliseen lainsäädäntöön, ettei 
niiden toteuttaminen nykyisen lain osittai-
suudistuksella ole tarkoituksenmukaista. Tä-
män vuoksi esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi kokonaan uusi laki, jolla kumottaisiin 
nykyinen koe-eläinlaki. Samalla eläinsuoje-
lulakiin (247/1996) tehtäisiin uuden lain 
edellyttämät tekniset tarkistukset.  
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Eläinsuojelulaki  
 

Eläinsuojelulaissa säädetään yleisistä, kaik-
kea eläinten pitoa, kohtelua ja käsittelyä kos-
kevista vaatimuksista. Eläinsuojelulain tar-
koituksena on suojella eläimiä parhaalla 
mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta 

ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edis-
tää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 
Eläinsuojelulakia sovelletaan kaikkiin eläi-
miin. Selkärankaisilla eläimillä harjoitetta-
vaan koe-eläintoimintaan sovelletaan eläin-
suojelulain lisäksi sitä koskevaa erityislain-
säädäntöä. Käytännössä koe-eläintoimintaa 
koskevassa lainsäädännössä voidaan poiketa 
eläinsuojelulaissa säädetyistä yleisistä vaati-
muksista.  

Joitain eläinsuojelulain säännöksiä ei so-
velleta lainkaan koe-eläintoimintaan. Eläin-
suojelulain 7 §:ssä säädetään eläimille suori-
tettavista toimenpiteistä. Sen mukaan leikka-
us tai muu siihen verrattavaa kipua aiheutta-
va toimenpide saadaan suorittaa eläimelle 
vain, jos on eläimen sairauden tai muun sii-
hen verrattavan syyn vuoksi tarpeellista. 
Toimenpiteen saa suorittaa pääsääntöisesti 
vain eläinlääkäri. Edellä mainittuja säännök-
siä eläimille suoritettavista toimenpiteistä ja 
niiden suorittajista ei kuitenkaan sovelleta 
selkärankaisten eläinten käytössä koe-
eläintoimintaan eikä selkärangattomien eläin-
ten käytössä muuhun tieteelliseen tutkimus-
toimintaan. Eläinsuojelulain 19 §:ssä on puo-
lestaan säädetty eläinten pitämisestä näytteil-
lä ja käyttämisestä esityksiin. Sen mukaan 
eläimen näytteillä pitämisestä taikka käyttä-
misestä valo- tai elokuvauksessa tai muussa 
esityksessä ei saa aiheutua eläimelle kipua tai 
tuskaa. Kuitenkin sellaisen valo- ja elokuva-
uksen osalta, joka tehdään koe-
eläintoiminnasta annetun lain 8 §:n mukai-
sessa tarkoituksessa, noudatetaan mainitun 
lain säännöksiä.  
 
Koe-eläintoiminnasta annettu laki 
 

Koe-eläintoiminnasta annettu laki (jäljem-
pänä koe-eläinlaki) korvasi aiemman koe-
eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen (1076/1985). Uudis-
tuksen taustalla oli tarve korjata koe-
eläintoimintaa koskevan lainsäädännön sää-
döstaso vastaamaan perustuslain vaatimuk-
sia.  
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Koe-eläinlaissa on säädetty koe-
eläintoiminnalle ja eläinkokeille asetettavista 
yleisistä vaatimuksista. Lisäksi lakiin sisältyy 
muun muassa eläinkokeiden suorittamiseen, 
koe-eläintoiminnassa tarvittaviin lupiin sekä 
toiminnan valvontaan liittyviä säännöksiä. 
Lain tarkoituksena on varmistaa, että eläimiä 
pidetään ja käytetään koe-eläintoiminnassa 
vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä. Lisäksi 
lain tarkoituksena on varmistaa, että eläinko-
keissa käytetään mahdollisimman vähäinen 
määrä eläimiä ja että eläimille koe-
eläintoiminnassa aiheutetaan mahdollisim-
man vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai py-
syvää haittaa. Lakia sovelletaan selkärankai-
silla eläimillä harjoitettavaan koe-
eläintoimintaan.  

Laissa määritellään alan keskeiset käsitteet. 
Koe-eläintoiminnalla tarkoitetaan eläinten pi-
toa eläinkokeita varten ja eläinten käyttöä 
eläinkokeisiin. Eläinkokeena pidetään sellai-
sen kokeen, testin, tutkimuksen tai selvityk-
sen suorittamista koe-eläimelle tai koe-
eläimiä hyväksi käyttäen, josta eläimelle voi 
aiheutua vähintään neulanpiston aiheutta-
maan tuntemukseen verrattavaa kipua, tus-
kaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Eläinko-
keita voidaan suorittaa vain lain 8 §:ssä mää-
ritellyissä tarkoituksissa. Näitä ovat muun 
muassa lääkkeiden, elintarvikkeiden tai mui-
den aineiden ja valmisteiden kehittäminen tai 
tuotanto sekä niiden laadun, tehokkuuden tai 
turvallisuuden testaus, ympäristön suojelu ja 
ihmisten, eläinten ja kasvien sairauksiin liit-
tyvät tarkoitukset sekä muut välttämättömät 
tieteelliset tutkimukset. Eläinkokeita voidaan 
suorittaa myös ihmisten ja eläinten hoitoon 
tai käyttöön tähtäävässä koulutus- tai opetus-
tarkoituksessa, jos se on koulutuksen tai ope-
tuksen kannalta ehdottoman välttämätöntä 
eikä samaa tarkoitusta voida saavuttaa yhtä 
tehokkaaksi katsottavalla audiovisuaalisella 
tai muulla menetelmällä.  

Eläinkoetta ei lain mukaan saa suorittaa, 
jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi on 
mahdollista käyttää sellaista muuta tieteelli-
sesti luotettavaa menetelmää, joka ei edellytä 
eläimen käyttöä. Eläinkokeessa ei saa käyttää 
useampia eläimiä kuin kokeen tarkoituksen 
kannalta on välttämätöntä. Laissa on säädetty 
myös eläinkokeessa käytettävän eläinlajin 
valinnasta: eläinkokeessa on aina pyrittävä 

käyttämään sellaista eläinlajia, jonka kes-
kushermoston kehitystaso on mahdollisim-
man alhainen. Eläinkoe on suoritettava siten, 
että eläimelle aiheutuu mahdollisimman vä-
hän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää 
haittaa ja että eläinkoe kuitenkin todennäköi-
sesti antaa luotettavan tuloksen. Kokeesta 
eläimelle aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimys-
tä ja pysyvää haittaa on aina pyrittävä lievit-
tämään kaikilla kokeen tarkoituksen kannalta 
mahdollisilla tavoilla.  

Lain mukaan sellainen eläinkoe, josta eläi-
melle aiheutuu voimakasta kipua, tuskaa, 
kärsimystä tai pysyvää haittaa ja jota ei voida 
kokeen luonteesta johtuen lievittää, saadaan 
tehdä vain erityisestä syystä. Eläimen kivun- 
tai tuskansietokyvyn tutkimiseksi tehtävät 
eläinkokeet on kokonaan kielletty.  

Laissa on säädetty myös eläinkokeisiin 
käytettävien eläinten alkuperästä. Eläinko-
keessa on aina pyrittävä käyttämään eläimiä, 
jotka on kasvatettu koe-eläinlaitoksessa 
eläinkokeessa käytettäväksi. Irrallaan tavattu-
ja koiria, kissoja tai muita kotieläinlajeihin 
kuuluvia eläimiä ei saa käyttää eläinkokeessa 
lainkaan. Koe-eläimiä saadaan hankkia vain 
toisesta koe-eläinlaitoksesta, jollei kyseessä 
ole koe-eläimiksi hankittavat kalat tai muu-
toin vähäinen eläinmäärä. Jos eläimiä hanki-
taan käytettäväksi eläinkokeessa muualta 
kuin koe-eläinlaitoksesta, eläimen käyttötar-
koituksesta on ilmoitettava sen luovuttajalle. 
Luonnosta pyydystettyä eläintä saadaan käyt-
tää eläinkokeessa vain, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä kokeen tarkoituksen saavutta-
miseksi. Laissa on säännökset myös koe-
eläinten uudelleen käyttämisestä. Eläinko-
keessa ollutta eläintä ei saa käyttää uudelleen 
eläinkokeeseen, jollei sen terveydentila ja 
hyvinvointi ole palautuneet normaaleiksi. 
Eläintä saa käyttää vain kerran sellaisessa 
eläinkokeessa, josta sille aiheutuu voimakas-
ta kipua, tuskaa tai kärsimystä.  

Eläinkokeen suorittamiseen tarvitaan lain 
20 §:n mukaan eläinkoelautakunnan myön-
tämä eläinkoelupa. Valtioneuvosto asettaa 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydes-
sä toimivan eläinkoelautakunnan viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenet 
edustavat tieteellistä tutkimusta, eläinlääke-
tieteellistä asiantuntemusta, koe-eläinten hoi-
toa ja eläimille suoritettavia toimenpiteitä 
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koskevaa asiantuntemusta sekä käytännön 
eläinsuojelutyötä tai eettisiä kysymyksiä 
koskevaa asiantuntemusta. Eläinkoeluvan 
myöntäminen edellyttää säädettyjen vaati-
musten täyttymisen lisäksi myös tarkoituk-
senmukaisuusharkintaa: kokeesta odotetta-
vissa olevan hyödyn on oltava eettisesti hy-
väksyttävässä suhteessa eläinten käyttämi-
seen eläinkokeessa. Eläinkoelupaan voidaan 
asettaa eläinsuojelun vaatimia ehtoja eläinten 
hyvinvoinnin turvaamiseksi kokeen aikana.  

Vuonna 2011 myönnettiin 210 lupaa eläin-
kokeen suorittamiseen. Luvat on myönnetty 
lähes aina kolmeksi vuodeksi. Noin kaksi 
kolmasosaa luvista myönnettiin Etelä-
Suomen ja Lounais-Suomen alueelle. Eläin-
kokeita tehdään eniten yliopistoissa (78 % 
vuonna 2011 myönnetyistä luvista) ja muissa 
valtion tutkimuslaitoksissa (12 %). Yksityi-
sellä sektorilla tehtyihin eläinkokeisiin 
myönnettiin luvista 10 %. Kaikista vuonna 
2011 myönnetyistä luvista 91 % koskivat ko-
keita, joissa käytettiin hiiriä tai rottia. Noin 
9 % myönnetyistä eläinkoeluvista koski 
luonnonvaraisilla eläimillä tehtävää tutki-
musta. Vuonna 2011 eläinkoelautakunta ar-
vioi 48 % luvan saaneista eläinkokeista hyö-
dyltään huomattavaksi ja 50 % kohtalaiseksi. 
Eläinkokeesta eläimelle enimmillään koitu-
van haitan lautakunta arvioi vähäiseksi 27 %, 
kohtalaiseksi 50 % ja huomattavaksi 23 % 
myönnetyistä luvista.  

Eläinkokeen tekijältä vaaditaan lain 10 §:n 
mukaan tarkoitukseen soveltuva ylempi kor-
keakoulututkinto. Sen lisäksi hänen on tullut 
suorittaa yliopiston tai korkeakoulun opetus-
ohjelman mukainen tai Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston hyväksymä koe-eläimiä ja 
eläinten käyttöä eläinkokeissa koskeva kurs-
si. Myös muut eläinkokeiden suorittamiseen 
perehtynyt henkilöt saavat suorittaa eläinko-
keita kelpoisen henkilön välittömän johdon 
ja valvonnan alaisena.  

Koe-eläinlaitokset tarvitsevat toimiakseen 
aluehallintoviraston myöntämän laitosluvan. 
Koe-eläinlaitoksia ovat laitokset, joissa kas-
vatetaan eläimiä eläinkokeita varten, jotka 
toimittavat eläimiä käytettäväksi eläinkokei-
siin ja joissa eläimillä suoritetaan eläinkokei-
ta. Koe-eläinlaitosluvan haltijoita on maas-
samme viime vuosina ollut 40—50. Luvan-
haltijat toimivat usein useammissa eri koe-

eläinyksiköissä, joiden kokonaismäärä on 
vaihdellut 90—110 välillä.  

Koe-eläinlaitoksessa on oltava koe-
eläintoimintaa varten riittävät ja asianmukai-
set tilat, laitteet ja välineet ja laitoksen käy-
tettävissä on oltava nimetty eläinlääkäri. 
Koe-eläimiä käyttävän laitoksen nimetyllä 
eläinlääkärillä tulee olla kelpoisuus suorittaa 
eläinkokeita. Lisäksi laitoksen on nimettävä 
sen toiminnasta vastaava pätevä henkilö, joka 
on perehtynyt laitoksessa harjoitettavalle 
koe-eläintoiminnalle asettaviin vaatimuksiin. 
Laitoksen toiminnasta vastaava henkilö on 
vastuussa myös siitä, että eläinkokeita suorit-
tavat laitoksessa vain asianmukaisesti koulu-
tetut pätevät henkilöt. Laitokselle on säädetty 
myös velvollisuus pitää luetteloita, tilastoja 
ja valvontakirjanpitoa laitoksen toiminnasta. 
Laitoksen on pidettävä luetteloa laitokseen 
hankittujen eläinten alkuperästä, myynnistä 
ja muusta luovutuksesta.  Eläinten hoidosta, 
elinympäristöstä, hyvinvoinnista, terveydestä 
ja olosuhteista on pidettävä valvontakirjanpi-
toa. Lisäksi laitoksessa on pidettävä tilastoa 
siellä suoritetuista eläinkokeista ja niihin 
käytetyistä koe-eläimistä.  

Koe-eläinlain täytäntöönpanon yleinen oh-
jaus ja valvonta kuuluvat maa- ja metsätalo-
usministeriölle. Aluehallintovirastot ohjaavat 
ja valvovat lain toteutumista kukin omalla 
toimialueellaan. Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto huolehtii eläinkoelautakunnan tarvit-
semista tukipalveluista. Eläinkoelautakunnan 
esittelijät ja toimistosihteerit ovat Etelä-
Suomen aluehallintoviraston palveluksessa. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää myös 
valvontaa varten rekisteriä myönnetyistä 
eläinkoeluvista.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koe-
eläintoiminnasta  
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
koe-eläintoiminnasta (623/2006) on annettu 
tarkempia säännöksiä muun muassa koe-
eläinlaitokselta vaadittavista tiloista, laitteista 
ja välineistä sekä eläinlääkintähuollon järjes-
tämisestä, henkilöstön pätevyydestä ja henki-
löstön tehtävistä koe-eläinlaitoksessa, kelpoi-
suuskurssista, koe-eläinten lopettamisesta, 
laitosten luettelojen ja tilastojen sekä valvon-
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takirjanpidon pitämisestä ja laitos- ja eläin-
koelupalupahakemusten sisällöstä. 
 
Laki kosmeettisista valmisteista 
 

Kosmeettisista valmisteista annettua lakia 
(22/2005) sovelletaan kosmeettisten valmis-
teiden turvallisuutta ja koostumusta koske-
viin vaatimuksiin, eläinkokeiden käyttöön 
kosmeettisten valmisteiden testauksessa sekä 
kosmeettisista valmisteista kuluttajalle, toi-
selle elinkeinonharjoittajalle tai viranomai-
selle annettaviin tietoihin. Lailla on pantu 
täytäntöön kosmeettisia valmisteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
annettu neuvoston direktiivi 76/768/ETY 
(jäljempänä kosmetiikkadirektiivi) muutoksi-
neen. Kosmetiikkalainsäädännössä on par-
haillaan meneillään siirtymäkausi, jonka ai-
kana siirrytään nykyisestä EY-direktiiviin 
pohjautuvasta kosmetiikkalainsäädännöstä 
EU-asetuksen täytäntöönpanoon. Kosmeetti-
sista valmisteista annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 
1223/2009 tulee korvaamaan kosmetiikkadi-
rektiivin 11.7.2013.  

Lain 7 §:n 1 momentissa on kielletty val-
miiden kosmeettisten valmisteiden testaami-
nen eläinkokeilla kosmeettisille valmisteille 
säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Lain 
nojalla annetulla työ- ja elinkeinoministeriön 
asetuksella kosmeettisten valmisteiden eläin-
koekiellosta (108/2009) on sittemmin kiellet-
ty myös kosmeettisten ainesosien ja ainesosi-
en yhdistelmien testaaminen eläinkokeella.  
Myös eläinkokeilla testattujen kosmeettisten 
valmisteiden markkinoille saattaminen on 
kielletty siltä osin, kun kyseisen eläinkokeen 
korvaava vaihtoehtoinen testausmenetelmä 
on validoitu ja hyväksytty. Kosmetiikkadi-
rektiivissä on asetettu takarajaksi 11.3.2013 
kaikkien eläinkokeilla testattujen kosmeettis-
ten valmisteiden markkinointikiellolle unio-
nin alueella. Validoitujen ja hyväksyttyjen 
vaihtoehtoisten menetelmien osin vielä puut-
tuessa on kuitenkin epäselvää, tuleeko direk-
tiivin kielto suunnitellusti voimaan.      
 
Geenitekniikkalaki  
 

Geenitekniikkalain (377/1995) tavoitteena 
on edistää geenitekniikan turvallista käyttöä 

ja kehittymistä ennalta varautumisen periaat-
teen mukaisesti sekä eettisesti hyväksyttäväl-
lä tavalla. Lain tavoitteena on myös suojella 
ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä, 
kun muuntogeenisiä organismeja käytetään 
suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levite-
tään ympäristöön. Lakia sovelletaan myös 
muuntogeenisten organismien käsittelyyn 
tarkoitetun laitoksen tai toimitilan käyttöön-
ottoon ja toimintaan.  

Geenitekniikkalakia sovelletaan koe-
eläintoimintaan, jos eläinkokeessa pyritään 
muuttamaan eläimen perintöainesta tavalla, 
joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tu-
loksena tai luonnollisena yhdistelmänä, tai 
ylläpidetään tällä tavalla muunnettua perintö-
ainesta kantavaa eläinkantaa. Muuntogeenis-
ten eläinten käyttö edellyttää aina ilmoituk-
sen tekemistä geenitekniikan lautakunnalle. 
Laissa on säädetty myös muun muassa toi-
minnanharjoittajan velvollisuudesta laatia 
toiminnastaan riskinarvio, jossa arvioidaan 
toiminnasta ihmisten ja eläinten terveydelle 
tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia 
haittavaikutuksia. 
 
Kemikaalilaki 
 

Kemikaalilain (744/1989) tarkoituksena on 
ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia 
terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja rä-
jähdysvaaroja. Lain 57a §:ssä edellytetään, 
että kemikaalilain velvoitteiden täyttämiseksi 
tehtäviä eläinkokeita suunniteltaessa on väl-
tettävä selkärankaisilla eläimillä tehtäviä ko-
keita aina kun se on mahdollista. Myös koe-
eläinlain 7 § velvoittaa eläinkokeiden kor-
vaamiseen muilla menetelmillä aina kun se 
on mahdollista tavoitellun tuloksen saavut-
tamiseksi.  Parhaillaan on käynnissä kemi-
kaalilain kokonaisuudistus, jonka puitteissa 
on suunniteltu koe-eläinlain kanssa päällek-
käisen 57a §:n poistamista kemikaalilaista. 
Siitä, milloin eläinkokeita voidaan tehdä ja 
mitä testimenetelmiä käytetään, on säädetty 
kemikaalilain soveltamisalaan kuuluvissa 
EU-asetuksissa. Testimenetelmistä säädetään 
testimenetelmien vahvistamisesta kemikaali-
en rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet-
telyistä ja rajoituksista (REACH) annetun 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla anne-
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tussa komission asetuksessa (EY) N:o 
440/2008. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

EU:n lainsäädäntö ja eurooppalainen yleis-
sopimus 
 

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annettu parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2010/63/EU (jäljempänä 
uusi koe-eläindirektiivi) tuli voimaan 
22.9.2010 ja sitä sovelletaan 1.1.2013 alkaen. 
Uusi direktiivi korvaa nykyisin voimassa 
olevan kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoi-
tuksiin käytettävien eläinten suojelua koske-
vien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hal-
linnollisten määräysten lähentämisestä anne-
tun neuvoston direktiivin 86/609/ETY (jäl-
jempänä koe-eläindirektiivi). Uusi direktiivi 
on luonteeltaan täysharmonisointidirektiivi 
eli jäsenvaltiot eivät voi kansallisesti alittaa 
eivätkä ylittää direktiivissä säädettyä vaati-
mustasoa. Poikkeuksena tähän ovat 
9.11.2010 jäsenvaltiossa voimassa olleet sel-
laiset säännökset, joiden tarkoituksena on 
varmistaa direktiivin soveltamisalaan kuulu-
vien eläinten osalta pidemmälle menevät 
suojelutoimet kuin mitä direktiivi edellyttää. 
Kaikissa unionin jäsenvaltioissa valmistel-
laan parhaillaan uuden direktiivin täytän-
töönpanon edellyttämiä säädösmuutoksia.  

Euroopan unioni ja Suomi ovat myös so-
pimusosapuolina eurooppalaisessa yleisso-
pimuksessa (SopS 85/1990) kokeellisiin ja 
muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
selkärankaisten eläinten suojelemiseksi (ETS 
123). 
 
Uusi koe-eläindirektiivi 
 

Uudessa direktiivissä säädetään sen 1 artik-
lan 1 kohdan mukaan toimenpiteistä tieteelli-
siin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläin-
ten suojelemiseksi. Tätä tarkoitusta varten di-
rektiivissä vahvistetaan säännöt eläinten käy-
tön korvaamisesta toimenpiteissä sekä toi-
menpiteissä käytettävien eläinten kasvatuk-
sen, säilytyksen, hoidon ja käytön parantami-
sesta. Direktiivissä säädetään myös eläinten 
alkuperästä, kasvatuksesta, merkinnästä, hoi-

dosta, säilytyksestä ja lopetuksesta sekä kas-
vattajien, toimittajien ja käyttäjien toimista. 
Direktiiviin sisältyvät myös sellaisten hank-
keiden arviointia ja hyväksymistä koskevat 
säännökset, joihin liittyy eläinten käyttö toi-
menpiteissä.  

Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan mukaan di-
rektiiviä sovelletaan, kun eläimiä käytetään 
tai on tarkoitus käyttää toimenpiteissä tai kun 
niitä kasvatetaan erityisesti siten, että niiden 
elimiä tai kudoksia voidaan käyttää tieteelli-
siin tarkoituksiin. Direktiivin 1 artiklan 3 
kohdan mukaan sitä sovelletaan selkärankais-
ten eläinten lisäksi myös pääjalkaisiin eläi-
miin sekä selkärankaisten eläinten itsenäises-
ti ruokaileviin toukkamuotoihin ja nisäkkäi-
den sikiöihin niiden normaalin kehityksen 
viimeisestä kolmanneksesta lähtien.  

Direktiivin keskeisinä tavoitteina on var-
mistaa, että niin sanotut 3R-periaatteet (Rep-
lacement, Refinement, Reduction) tulisivat 
otetuiksi huomioon käytettäessä eläimiä tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin. Eläintä ei 
saa käyttää tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi 
on mahdollista soveltaa jotakin toista tieteel-
lisesti luotettavaa menetelmää (Replacement-
periaate). Käytettävien eläinten lukumäärä 
tulee vähentää mahdollisimman pieneksi 
(Reduction-periaate). Eläimiä tulee hoitaa 
asianmukaisesti, eikä niille saa aiheuttaa tar-
peettomasti kipua, tuskaa, kärsimystä tai py-
syvää haittaa. Jos kivun, tuskan, kärsimyksen 
tai pysyvän haitan aiheuttaminen on välttä-
mätöntä, tulee varmistaa sen rajoittaminen 
mahdollisimman vähäiseksi (Refinement-
periaate). Direktiivin 4 artiklassa säädetään 
korvaamista, vähentämistä ja parantamista 
koskevasta periaatteesta. 

Direktiivin 5 artiklassa säädetään tyhjentä-
västi niistä tarkoituksista, joita varten eläi-
mille saa tehdä direktiivissä tarkoitettuja 
toimenpiteitä. Tieteellisten tarkoitusten lisäk-
si toimenpiteitä saa tehdä korkea-asteen kou-
lutuksessa tai ammattitaidon hankkimiseen, 
ylläpitämiseen tai parantamiseen tähtäävässä 
opetuksessa.  

Direktiivin II luvussa säädetään tiettyjen 
eläinten käyttöä toimenpiteissä koskevista ra-
joituksista ja niistä eläimistä, joita saadaan 
käyttää toimenpiteissä vain, jos ne on kasva-
tettu tätä tarkoitusta varten (ns. tavoitekasva-



 HE 150/2012 vp  
  

 

9

tetut eläimet). Lukuun sisältyy erittäin uhan-
alaisia lajeja, apinoita, luonnosta pyydystet-
tyjä eläimiä ja kotieläinten villiintyneitä yksi-
löitä koskevia erityisiä rajoituksia.  

Direktiivin III luvussa säädetään eläimille 
tehtävissä toimenpiteissä noudatettavista 
yleisistä periaatteista, toimenpiteissä käytet-
tävien menetelmien valinnasta, kivunlievi-
tyksen käytöstä, toimenpiteiden vakavuuden 
luokittelusta, eläinten uudelleen käytöstä ja 
eläinten lopettamisesta tai muista niihin koh-
distuvista toimista toimenpiteen päätyttyä.  

Direktiivin IV luvun 1 jaksossa säädetään 
kasvattajia, toimittajia ja käyttäjiä (jäljempä-
nä toiminnanharjoittajat) koskevista vaati-
muksista. Direktiivi edellyttää, että toimin-
nanharjoittajien on oltava viranomaisen hy-
väksymiä ja rekisteröimiä. Uutena vaatimuk-
sena direktiivi edellyttää, että jokaisella toi-
minnanharjoittajalla on oltava eläinten hy-
vinvoinnista vastaava elin (jäljempänä eläin-
ten hyvinvointiryhmä), johon kuuluu ainakin 
eläinten hyvinvoinnista ja hoidosta vastaava 
henkilö ja käyttäjän kyseessä ollessa myös 
tieteellinen jäsen. Eläinten hyvinvointiryh-
män tehtävänä olisi henkilöstön neuvonta 
eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyk-
sissä. Lisäksi ryhmän tulisi kehittää eläinten 
hyvinvointiin liittyvää seurantaa ja raportoin-
tia sekä seurata hankkeiden kehitystä ja tu-
loksia eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. 
Luvussa on säädetty myös muun muassa 
toiminnanharjoittajien laitosten laitteille ja 
välineille sekä henkilöstön pätevyydelle ase-
tettavista vaatimuksista, eläimiä koskevista 
kirjanpitovelvoitteista ja eläinten hoidosta ja 
säilytyksestä.  

Valvonnasta on säädetty luvun 2 jaksossa. 
Direktiivi edellyttää, että kaikkien toimin-
nanharjoittajien toiminta ja laitokset on tar-
kastettava säännöllisesti. Tarkastustiheyden 
tulee perustua laitoksista tehtyyn riskianalyy-
siin ja tarkastuksia on kohdistettava vuosit-
tain vähintään yhteen kolmasosaan käyttäjis-
tä.  

Luvun 3 jaksossa säädetään hankkeiden ar-
viointia ja lupamenettelyä koskevista vaati-
muksista. Hankkeita voidaan toteuttaa vain 
toimivaltaisen viranomaisen luvalla. Direk-
tiivissä säädetään myös lupahakemuksen si-
sällöstä. Uutena vaatimuksena lupahakemuk-
seen tulee liittää yleisölle suunnattu yleista-

juinen tiivistelmä hankkeesta. Direktiivin 
mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava kaik-
kien hyväksyttyjen hankkeiden yleistajuiset 
tiivistelmät. Uutta on myös hankkeiden ta-
kautuva arviointi, joka on tehtävä kaikille 
niille hankkeille, joissa käytetään apinoita tai 
joihin liittyy vakavuusluokkaan vakava kuu-
luvia toimenpiteitä. Takautuvassa arvioinnis-
sa toimivaltainen viranomainen arvioi käyttä-
jän toimittamien asiakirjojen pohjalta sitä, 
saavutettiinko hankkeessa sille asetetut ta-
voitteet, millaista tosiasiallista haittaa eläi-
mille hankkeesta aiheutui ja liittyykö hank-
keeseen sellaisia seikkoja, jotka saattavat 
edistää korvaamisen, vähentämisen ja paran-
tamisen periaatetta. Jäsenvaltiot voivat vapa-
uttaa takautuvaa arviointia koskevasta vaati-
muksesta hankkeet, joihin sisältyy ainoastaan 
luokkiin lievä tai ei toipumista luokiteltuja 
toimenpiteitä ja joissa ei käytetä apinoita.   

Hankkeen arviointiin on kuuluttava erityi-
sesti hankkeen tavoitteiden, ennakoidun tie-
teellisen hyödyn tai opetuksellisen arvon ar-
viointi, arviointi korvaamista, vähentämistä 
ja parantamista koskevan vaatimuksen toteu-
tumisesta hankkeessa, toimenpiteiden vaka-
vuuden luokittelun arviointi ja määrittely se-
kä hankkeen haittojen ja hyötyjen analyysi. 
Haittojen ja hyötyjen osalta arvioidaan, onko 
eläimille kivun, tuskan ja kärsimyksen muo-
dossa aiheutuva haitta perusteltavissa odote-
tulla tuloksella eettiset näkökohdat huomioon 
ottaen ja saattaako siitä viime kädessä olla 
hyötyä ihmisille, eläimille tai ympäristölle. 
Jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa käyt-
töön myös yksinkertaistettu hallinnollinen 
menettely niiden sääntelyvaatimusten täyt-
tämiseksi toteutettavien hankkeiden arvioin-
tia varten, joihin ei sisälly vakavuusluokkaan 
vakava kuuluvia toimenpiteitä ja joissa ei 
käytetä apinoita. Yksinkertaistettu menettely 
voidaan ottaa käyttöön myös niiden hankkei-
den arvioinnissa, joissa käytetään eläimiä 
tuotantotarkoituksiin tai diagnostisiin tarkoi-
tuksiin vakiintunein menetelmin. 

Direktiivin V luvussa säädetään toimenpi-
teiden perusteettoman toistamisen välttämi-
seksi ja vaihtoehtoisten menetelmien edistä-
miseksi tarvittavista toimista. Tähän liittyen 
jäsenvaltioiden on edistettävä eläinten käyt-
töä korvaavien vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämistä ja validointia sekä edistettävä 
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tämän alan tutkimusta. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava myös vaihtoehtoisia menetel-
miä koskevan tiedon jakamisesta ja nimettä-
vä yhteyspiste, joka antaa neuvontaa validoi-
tavaksi ehdotettujen vaihtoehtoisten mene-
telmien sääntelyllisen asianmukaisuuden ja 
soveltuvuuden osalta. Jokaisen jäsenvaltion 
on myös perustettava tieteellisiin tarkoituk-
siin käytettävien eläinten suojelua käsittelevä 
kansallinen komitea. Komitean tehtävänä on 
neuvoa viranomaisia ja eläinten hyvinvoin-
nista vastaavia elimiä asioissa, jotka liittyvät 
eläinten hankintaan, kasvatukseen, säilytyk-
seen, hoitoon ja käyttöön toimenpiteissä sekä 
parhaiden käytäntöjen jakamiseen.  
 
Direktiivin täytäntöönpano muissa maissa 
 

Uuden koe-eläindirektiivin täytäntöönpano 
on meneillään EU:n jäsenvaltioissa. Ruotsis-
sa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytet-
tävien eläinten suojelusta on säädetty eläin-
suojelulaissa (djurskyddslag, 1988:534) ja 
sen nojalla annetuissa asetuksissa. Eläinsuo-
jelulain muutos uuden koe-eläindirektiivin 
täytäntöön panemiseksi (SFS 2012:526) hy-
väksyttiin valtiopäivillä kesäkuussa 2012 ja 
se astuu voimaan 1.1.2013. Ruotsissa eläin-
koeluvat myöntää seitsemän alueellista 
eläinkoelautakuntaa. Lakimuutoksen mukaan 
Maatalousviraston (Jordbruksverket) yhtey-
teen perustetaan uusi kansallinen eläinkoe-
lautakunta, joka huolehtii hankkeiden takau-
tuvasta arvioinnista. Alueellinen eläinkoelau-
takunta päättää hankelupahakemuksen myön-
tämisen yhteydessä, onko hankkeesta tarpeen 
tehdä takautuva arviointi. Kansalliseen lauta-
kuntaan voi myös valittaa alueellisten lauta-
kuntien päätöksistä. Ruotsissa eläinkoelupien 
käsittelystä ei ole peritty maksua luvan haki-
jalta, mutta jatkossa lupa on ehdotettu muu-
tettavan maksulliseksi. Maatalousviraston 
yhteydessä toimiva koe-eläinneuvosto (Jord-
bruksverkets försöksdjursråd) tulee toimi-
maan direktiivin edellyttämänä tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua 
käsittelevänä kansallisen komiteana. Koe-
eläinneuvosto toimii Maatalousviraston asi-
antuntijaelimenä koe-eläimiin liittyvissä ky-
symyksissä ja siinä on edustettuina eläinkoe-
toiminnan keskeisten tahojen edustajia.  La-
kimuutoksessa on säädetty myös monista 

muista direktiivin edellyttämistä muutoksista 
muun muassa koe-eläimen ja eläinkokeen 
määritelmään, toiminnanharjoittajan henki-
löstöön, hankkeiden arviointiin ja hankelu-
van peruuttamiseen liittyen. Tarkempia di-
rektiivin täytäntöönpanoon liittyviä säännök-
siä on tarkoitus antaa lakia alemman asteisil-
la säädöksillä.      

Tanskassa koe-eläinlakia (lov om dyre-
forsøg, LBK nr 1306 af 23/11/2007) ja eläin-
ten kloonauksesta ja geenimuuntelusta annet-
tua lakia (lov om kloning og genmodificering 
af dyr, LBK nr 550 af 24/06/2005) muutettiin 
14.6.2011 voimaan tulleella lakimuutoksella 
(LBK nr 612 af 14/06/2011) uuden koe-
eläindirektiivin täytäntöön panemiseksi. La-
kia sovelletaan 1.1.2013 alkaen. Muutoksen 
yhteydessä koe-eläinlakiin sisällytettiin di-
rektiivin edellyttämät laintasoiset säännös-
muutokset ja samalla kloonauksesta ja gee-
nimuuntelusta annettuun lakiin tehtiin tarvit-
tavat tekniset tarkistukset. Koe-eläinlaissa on 
säädetty lähinnä eläinkokeita koskevista ylei-
sistä periaatteista ja hankelupamenettelystä. 
Suurin osa direktiivin muista vaatimuksista 
on tarkoitus panna täytäntöön lakia alemman 
asteisilla säännöksillä.  
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Yleistä 
 

Vuonna 2006 voimaan tullut koe-eläinlaki 
korvasi aiemman koe-eläintoiminnasta anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 
(1076/1985). Uudella lailla korjattiin säädös-
taso perustuslain edellyttämälle tasolle. Sa-
malla laki ja asetus päivitettiin vastaamaan 
koe-eläindirektiivin vaatimuksia. Koe-
eläinlakiin ei ole kohdistunut suuria muutos-
tarpeita sen tultua voimaan. Lainsäädännön 
uudistaminen on kuitenkin välttämätöntä uu-
den koe-eläindirektiivin vaatimusten täytän-
töön panemiseksi. Samalla lakiin on tarpeen 
tehdä myös eräitä käytännön kannalta tar-
peellisia tarkennuksia ja muutoksia.   
 
Hankeluvat ja hankkeiden takautuva arvioin-
ti 
 

Voimassa olevassa laissa eläinkoelupien 
myöntäminen on keskitetty monijäseniselle 
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eläinkoelautakunnalle, jonka jäsenet edusta-
vat eläinkoetoiminnalle keskeisiä asiantun-
temuksen aloja. Lupahakemusten arvioinnis-
sa otetaan huomioon eläinkokeille asetettujen 
vaatimusten täyttymisen lisäksi myös arvio 
siitä, onko kokeesta odotettavissa oleva hyö-
ty eettisesti hyväksyttävässä suhteessa eläin-
ten käyttämiseen eläinkokeessa. Nykyinen 
lupajärjestelmä täyttää uudessa koe-
eläindirektiivissä hankelupahakemusten arvi-
oinnille ja hyväksynnälle asetetut vaatimuk-
set sellaisenaan. Nykyiseen lupamenettelyyn 
on kuitenkin tarpeen tehdä joitain direktiivin 
edellyttämiä tarkennuksia. Uutena vaatimuk-
sensa direktiivi edellyttää yleistajuisten tii-
vistelmien liittämistä hankelupahakemuksiin 
ja hyväksyttyjen hankkeiden tiivistelmien 
julkaisemista yleisölle. Lisäksi luvan hakijal-
ta edellytetään arviota hankkeeseen sisältyvi-
en toimenpiteiden vakavuusluokituksesta.  

Voimassa olevan lain 22 §:ssä säädetään 
luvan haltijan ilmoitusvelvollisuudesta eläin-
kokeen päättyessä. Tähän ilmoitukseen sisäl-
tyy eläinkokeen päättymisajankohta, kokees-
sa käytettyjen eläinten tosiasiallinen luku-
määrä ja tiedot eläinkoeluvassa ennakoimat-
tomalla tavalla eläinten hyvinvointiin vaikut-
taneista kokeen aikaisista tapahtumista. Uu-
tena vaatimuksena direktiivi edellyttää, että 
osa hankkeista arvioidaan takautuvasti hank-
keen päätyttyä. Takautuvassa arvioinnissa on 
tosiasiallisesti käytettyjen eläinten määrän ja 
toimenpiteiden vakavuuden lisäksi arvioitava 
hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä niitä 
seikkoja, jotka voisivat tulevaisuudessa edis-
tää korvaamisen, vähentämisen ja parantami-
sen periaatteen toteutumista.  
 
Toiminnanharjoittajille asetettavat vaatimuk-
set 
 

Voimassa olevan lain 6 §:ssä on säädetty 
koe-eläinlaitoksen henkilöstölle asetettavista 
vaatimuksista. Pykälän mukaan koe-
eläinlaitoksessa on oltava nimetty koe-
eläintoiminnasta vastaava henkilö sekä ni-
metty eläinlääkäri ja tarvittava määrä päteviä 
eläintenhoitajia. Edellä mainittujen vaatimus-
ten lisäksi direktiivi edellyttää uutena vaati-
muksena, että jokaisen toiminnanharjoittajan 
on asetettava eläinten hyvinvointiryhmä, 
jonka tehtävät liittyvät henkilöstön neuvon-

taan sekä toiminnan seurantaan ja raportoin-
tiin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Di-
rektiivin mukaan toiminnanharjoittajan on 
myös nimettävä toiminnasta vastaavan henki-
lön lisäksi kuhunkin laitokseen yksi tai use-
ampi sellainen henkilö, jonka tehtävänä on 
vastata muun muassa laitoksessa pidettävien 
eläinten hyvinvoinnin ja hoidon valvonnasta.  
 
Valvonta 
 

Voimassa olevan lain mukaan koe-eläinlain 
noudattamista ohjaavat ja valvovat aluehal-
lintovirastot omilla toimialueillaan. Koe-
eläinlaitokset ovat sijoittuneet maantieteelli-
sesti siten, että noin 60 % Suomen koe-
eläinlaitoksista ja -yksiköistä sijaitsee Etelä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueella. 
Loput laitokset ja yksiköt sijoittuvat melko 
tasaisesti muiden aluehallintovirastojen toi-
mialueille. Aluehallintovirastot ovat rekiste-
ritietojen mukaan tehneet vuonna 2010 koe-
eläinlaitoksiin ja -yksiköihin yhteensä 50 tar-
kastuskäyntiä, joista 45 on tehty Etelä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueella. 
Jatkossa direktiivi edellyttää kaikkien toi-
minnanharjoittajien ja niiden laitosten sään-
nöllistä tarkastamista. Tarkastukset on koh-
distettava vuosittain riskiperusteisesti vähin-
tään kolmasosaan käyttäjistä.  
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
uusi koe-eläindirektiivi. Ehdotettuun lakiin 
sisällytettäisiin direktiivin edellyttämä lain-
tasoinen sääntely. Nykyinen koe-
eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö perustuu 
kumottuun koe-eläindirektiiviin. 

Esityksen tarkoituksena on säätää laki tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta. Ehdotetun lain tavoittee-
na on edistää tieteellisiin tarkoituksiin tai 
opetukseen käytettävien eläinten käytössä 
kansainvälisesti hyväksyttyjä korvaamisen, 
vähentämisen ja parantamisen periaatteita. 
Laki sisältäisi säännökset eläimiä tieteellisiin 
tai opetustarkoituksiin käyttävien hankkeiden 
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ja toimijoiden hyväksymismenettelystä, toi-
mijoiden koulutus- ja osaamisvaatimuksista, 
eläinten hyvinvointia edistämään asetuista 
elimistä, toiminnan julkisuuden lisäämisestä 
sekä viranomaisista, valvonnasta, hallinnolli-
sista pakkokeinoista ja seuraamuksista.   

 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Direktiivin täytäntöön panossa harkittiin 
voimassaolevan lain muuttamista siten, että 
siihen tehtäisiin direktiivin edellyttämät muu-
tokset. Direktiivi sisältää kuitenkin lukuisia 
uusia ja muuttuneita yksityiskohtaisia määrä-
yksiä verrattuna nykyisen lain pohjana ole-
vaan kumottuun direktiiviin. Uudessa direk-
tiivissä käytetty terminologia eroaa myös 
monelta osin voimassaolevassa laissa käyte-
tystä terminologiasta ja ehdotettu laki muut-
tuisi huomattavasti verrattuna voimassa ole-
vaan lakiin. Tämän takia on tarkoituksenmu-
kaisempaa toteuttaa uudistus lain kokonais-
uudistuksena. 

Uusi koe-eläindirektiivi on luonteeltaan 
täysharmonisointidirektiivi eli jäsenvaltiot 
eivät voi kansallisesti alittaa eivätkä ylittää 
direktiivissä säädettyä vaatimustasoa. Eräi-
den yksittäisten seikkojen osalta jäsenvalti-
oille on kuitenkin säädetty mahdollisuus vali-
ta, ottavatko ne direktiivin säännöksen käyt-
töön kansallisesti vai ei.  

Direktiivin 19 artiklan mukaan jäsenvaltiot 
voivat tietyin edellytyksin sallia hankkeissa 
käytettyjen tai niihin tarkoitettujen eläinten 
luovuttamisen tai palauttamisen sopivaan 
hoitojärjestelmään tai luonnonvaraisten 
eläinten vapauttamisen luontoon. Lakiehdo-
tuksen mukaan hankeluvassa voitaisiin sallia 
eläinten luovuttaminen, palauttaminen tai 
luontoon vapauttaminen direktiivin vaati-
musten täyttyessä. Säännös olisi tarpeen esi-
merkiksi tutkittaessa luonnosta pyydystetyn 
lajin edustajia, jotka voidaan hankkeen pää-
tyttyä palauttaa luontoon lajin luonnonvarai-
sen kannan ylläpitämiseksi. Käytännössä 
eläinten luovuttaminen, palauttaminen ja 
luontoon vapauttaminen edellyttäisi aina ta-
pauskohtaista harkintaa, jolloin se olisi luon-
tevinta säätää tehtäväksi osana hankelupa-
harkintaa.  

Direktiivin 40 artiklan 4 kohdassa sääde-
tään jäsenvaltioille mahdollisuus sallia eräis-

sä tapauksissa saman käyttäjän toteuttamien 
useiden geneeristen hankkeiden hyväksymi-
nen samassa lupakäsittelyssä. Lakiehdotuk-
sessa mahdollistettaisiin tällaisten useiden 
hankkeiden hyväksyminen sarjana hankkeita. 
Vastaava mahdollisuus sisältyy myös voi-
massa olevaan lakiin. 

Direktiivin 42 artiklan mukaan jäsenvaltiot 
voivat päättää ottaa käyttöön yksinkertaiste-
tun hallinnollisen menettelyn eräiden hank-
keiden lupamenettelyssä. Normaalista lupa-
menettelystä poiketen yksinkertaistetussa 
menettelyssä hankkeesta ei tarvitse laatia 
yleistajuista tiivistelmää, sen sijaan muut lu-
pamenettelyn vaatimukset ovat pitkälti samat 
kuin normaalissa lupamenettelyssä. Yleista-
juisten tiivistelmien laatiminen ja julkaisemi-
nen lisäävät toiminnan avoimuutta ja kansa-
laisten tiedon saantia toiminnasta. Tiivistel-
mien laatiminen ja julkaiseminen rutiinin-
omaisesti kaikista hankkeista ei aiheuttane 
toiminnanharjoittajalle ja lupaviranomaiselle 
sillä tavoin merkittävää lisätyötä, että yksin-
kertaistetun menettelyn käyttöön ottaminen 
olisi perusteltua tämän lisätyön välttämiseksi. 
Lakiehdotuksessa ei esitetä yksinkertaistetun 
hallinnollisen menettelyn käyttöön ottamista. 

Direktiivin 43 artiklan 2 kohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat vaatia, että hankkeiden 
yleistajuisiin tiivistelmiin lisätään tieto siitä, 
että hanke on arvioitava takautuvasti. Tällöin 
tiivistelmiin on päivitettävä tieto myös takau-
tuvan arvioinnin tuloksista. Lakiehdotuksessa 
ehdotetaan vaatimuksen käyttöön ottamista. 
Yleistajuisten tiivistelmien tarkoituksena on 
lisätä toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyt-
tä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen, et-
tä kansalaiset saavat tiivistelmistä tietoa 
myös hankkeiden takautuvasta arvioinnista ja 
arvioinnin tuloksista. 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Lain soveltamisala 
 

Lain soveltamisalaa ehdotetaan nykyiseen 
verrattuna laajennettavan siten, että se vastai-
si direktiivin soveltamisalaa. Ehdotuksen 
mukaan lakia sovellettaisiin nisäkkäiden si-
kiömuotoihin niiden normaalin kehityksen 
viimeisestä kolmanneksesta lähtien ja lisäksi 
elävien pääjalkaisten luokkaan kuuluviin 
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eläimiin (helmiveneet ja mustekalat). Voi-
massa olevaa lakia sovelletaan eläviin yksin-
omaan selkärankaisten eläinten alajaksoon 
kuuluviin eläimiin, mukaan lukien niiden va-
paana elävät tai lisääntyvät toukkamuodot, 
mutta ei muihin sikiö- tai alkiomuotoihin. 
Direktiivin soveltamisalaa on tältä osin laa-
jennettu, koska nykyisin on olemassa tieteel-
listä näyttöä myös näiden eläinten ja sikiö-
muotojen kyvystä tuntea kipua, tuskaa, kär-
simystä ja pysyvää haittaa. Lain sovelta-
misalaan kuuluisivat tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten lisäksi myös opetustar-
koituksiin käytettävät eläimet. 

Ehdotetun lain soveltamisalan ulkopuolelle 
jäisivät edelleen sellaiset maataloudelliset ja 
kliiniset eläinlääkinnälliset menetelmät, joi-
hin ei liity koetarkoitusta, samoin eläinten 
tavanomaiseen hoitoon liittyvät ja ensisijai-
sesti eläinten tunnistamiseen käytetyt mene-
telmät. Direktiivin mukaisesti myös myynti-
lupaa varten tarvittavat kliiniset eläinlääke-
tutkimukset jäisivät lain soveltamisalan ul-
kopuolelle.  
 
Hankeluvat 
 

Voimassa olevassa laissa käytetty eläinkoe-
sana korvattaisiin direktiivin terminologiaa 
noudattaen sanoilla hanke ja toimenpide. 
Hankkeella tarkoitettaisiin kokonaisuutta, jo-
hon sisältyy yksi tai useampi eläimelle tehtä-
vä toimenpide. Luvat hankkeille myöntäisi 
hankelupalautakunta, joka vastaisi toiminnal-
taan ja kokoonpanoltaan nykyistä eläinkoe-
lautakuntaa.  

Direktiivin mukaisesti eläimille tehtävät 
toimenpiteet olisi hankelupahakemuksessa 
luokiteltava niiden eläimelle aiheuttaman ki-
vun, tuskan, kärsimyksen tai pysyvän haitan 
perusteella neljään vakavuusluokkaan, joita 
olisivat lievä, kohtalainen, vakava ja ei-
toipumista. Lupaviranomainen arvioisi ja 
vahvistaisi eläimille hankkeessa koituvan ki-
vun, tuskan, kärsimyksen ja pysyvän haitan 
määrän arvion luvan myöntämisen yhteydes-
sä.   

Direktiivi edellyttää, että kaikista luvan 
saaneista hankkeista on jatkossa julkaistava 
yleistajuinen tiivistelmä yleisön käyttöön. 
Tiivistelmiin olisi myös päivitettävä takautu-
van arvioinnin tulokset sen valmistuttua. Tii-

vistelmien julkaisemisella pyrittäisiin lisää-
mään toiminnan avoimuutta ja edistämään 
kansalaisten tiedonsaantia eläinten käytöstä 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin. Käytän-
nössä hankeluvan hakijan olisi toimitettava 
yleistajuinen tiivistelmä hankkeesta lupaha-
kemuksen yhteydessä. Luvan saaneiden 
hankkeiden tiivistelmät julkaistaisiin hanke-
lupalautakunnan internet-sivulla.  

Vähäisten muutosten tekemisestä hankelu-
paan on säädetty koe-eläinlain 27 §:ssä. 
Säännöstä ehdotetaan selkiytettäväksi siten, 
että vähäisten ja välttämättömien muutosten 
tekeminen hankelupaan olisi mahdollista il-
man raskasta lautakuntakäsittelyä. Ehdotuk-
sen mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to voisi myöntää luvan vähäisiin muutoksiin, 
jos se on hankkeen kannalta ehdottoman vält-
tämätöntä ja asiaa ei ehditä hankkeen tarkoi-
tuksen vaarantumatta saattaa lautakuntakäsit-
telyyn ja jos muutoksesta ei voi aiheutua sel-
laista toimenpiteen vakavuusluokan muutos-
ta, joka on eläimelle haitallisempi.  

Lupa voitaisiin myöntää myös silloin, kun 
kyseessä on hankeluvan voimassaolon lyhyt-
aikainen jatkaminen tai käytettävien eläinten 
lukumäärän vähäinen lisäys. Muutos mahdol-
listaisi vähäisten ja välttämättömien muutos-
ten tekemisen hankelupaan ilman raskasta 
lautakuntakäsittelyä ja joustavoittaisi siten 
lupakäytäntöä nykyisestä. Muutoksen myötä 
lautakunnan voimavaroja voitaisiin kohden-
taa monimutkaisempien lupahakemusten kä-
sittelyyn rutiininomaisten tehtävien sijaan.  
 
Hankkeiden takautuva arviointi 
 

Direktiivin mukaan osa hankkeista olisi ar-
vioitava takautuvasti hankkeen päättymisen 
jälkeen. Takautuvassa arvioinnissa otettaisiin 
kantaa siihen, saavutettiinko hankkeessa sille 
asetetut tavoitteet, millaista tosiasiallista hait-
taa eläimille aiheutettiin ja onko hankkeen 
aikana ilmennyt seikkoja, jotka voisivat jat-
kossa edistää korvaamisen, vähentämisen ja 
parantamisen periaatteiden toteuttamista.  

Ehdotetussa laissa säädettäisiin direktiivin 
mukaisesti, että takautuva arviointi olisi teh-
tävä kaikille sellaisille hankkeille, joissa käy-
tetään apinoita ja hankkeille, joihin sisältyy 
vakavuusluokkaan vakava luokiteltuja toi-
menpiteitä. Tarvittaessa hankeluvassa voitai-
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siin määrätä myös sellaisen hankkeen takau-
tuvasta arvioinnista, johon sisältyy vakavuus-
luokkaan kohtalainen luokiteltuja toimenpi-
teitä. Tämä voisi olla tarpeen esimerkiksi sil-
loin, kun hankkeen laajuus tai siihen sisälty-
vien toimenpiteiden määrä tai toisaalta hank-
keessa käytettävien eläinten määrä tai epäta-
vanomainen laji edellyttäisivät hankkeen ar-
viointia jälkikäteen. Takautuva arviointi kor-
vaisi nykyisen eläinkokeen päättymisilmoi-
tuksen. 

Takautuvan arvioinnin tekisi Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, jolle hankeluvan haltijan 
olisi toimitettava takautuvaa arviointia kos-
kevat tiedot kolmen kuukauden kuluessa 
hankkeen päättymisestä. Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto päivittäisi myös hankkeesta 
julkaistun tiivistelmän, kun takautuva arvi-
ointi on tehty.  Viraston edellytettäisiin toi-
mittavan takautuvien arviointien tulokset tie-
doksi hankelupalautakunnalle, jotta tietoja 
voitaisiin hyödyntää tulevien hankkeiden lu-
pahakemusten arvioinnissa.   
 
Toiminnanharjoittajille asetettavat vaatimuk-
set 
 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin uusia vel-
vollisuuksia toiminnanharjoittajille, jotka 
kasvattavat, toimittavat tai käyttävät eläimiä 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin. Direktii-
vin mukaisesti toiminnanharjoittajan olisi pe-
rustettava eläinten hyvinvointiryhmä, jonka 
tehtävänä olisi henkilöstön neuvonta eläinten 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, toi-
minnan järjestämisessä ja hankkeiden toteut-
tamisessa. Lisäksi ryhmän tulisi kehittää 
eläinten hyvinvointiin liittyvää seurantaa ja 
raportointia sekä seurata hankkeiden kehitys-
tä ja tuloksia eläinten hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Ehdotuksessa tarkennettaisiin 
myös toiminnanharjoittajan henkilöstöä kos-
kevia vaatimuksia direktiivin edellyttämällä 
tavalla.   
 
Valvonta ja toimintalupien myöntäminen 
 

Ehdotuksen mukaan eläinten käyttöä tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin koskevan toi-
minnan valvonta ja toimintalupien myöntä-
minen keskitettäisiin jatkossa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastoon ja Itä-Suomen aluehal-

lintovirastoon. Järjestelyllä pyrittäisiin sii-
hen, että näissä kahdessa aluehallintoviras-
tossa voitaisiin varmistaa sellainen asiantun-
temus laitosten teknisistä vaatimuksista ja 
siellä harjoitettavasta toiminnasta, jota voi-
daan edellyttää toimintalupien myöntämiseen 
ja toiminnan valvontaan liittyvissä tarkastuk-
sissa.  

Direktiivin täytäntöönpanon myötä toimin-
nanharjoittajien valvonnassa siirrytään riski-
perusteiseen valvontaan, joka edellyttää val-
vontaviranomaisilta nykyistä seikkaperäi-
sempää valvonnan suunnittelua ja toiminnan 
yksityiskohtaista tuntemusta. Keskittämällä 
valvonta kahteen aluehallintovirastoon tämän 
erityisalan asiantuntemus ja valvonta voitai-
siin toteuttaa nykyistä tarkoituksenmukai-
semmalla ja tehokkaammalla tavalla koko 
Suomen alueella. Etelä-Suomen ja Itä-
Suomen aluehallintovirastot voisivat käyttää 
valvonnassa apunaan myös muita aluehallin-
tovirastoja. Muiden aluehallintovirastojen 
apua voitaisiin käyttää lähinnä kiireellisissä 
valvontatehtävissä tai tehtävissä, jotka eivät 
edellytä erityisasiantuntemusta.  

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallinto-
virastojen olisi laadittava vuosittain valvon-
tasuunnitelma valvonnan järjestämisestä. 
Suunnitelmassa olisi määriteltävä suoritetta-
vat tarkastukset, valvontakohdetyypit ja nii-
den tarkastustiheys.  
 
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettä-
vien eläinten suojelun neuvottelukunta  
 

Direktiivin mukaisesti laissa säädettäisiin 
perustettavaksi tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin käytettävien eläinten suojelun neuvot-
telukunta. Neuvottelukunnan tavoitteena olisi 
edistää korvaamisen, vähentämisen ja paran-
tamisen periaatteen toteutumista, kun eläimiä 
käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin. 
Direktiivin mukaisesti neuvottelukunta neu-
voisi toimivaltaisia viranomaisia ja toimin-
nanharjoittajia parhaista käytännöistä eläin-
ten hankintaan, kasvatukseen, säilytykseen, 
hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 
Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta 
ja toiminnan järjestämisestä annettaisiin tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella.  
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4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Valtiontaloudelliset vaikutukset 
 

Direktiivin toimeenpanosta aiheutuvat kus-
tannukset hoidetaan valtiontalouden hyväk-
sytyn kehyksen ja valtion talousarvioiden 
puitteissa. Esitys ei edellytä lisähenkilötyö-
vuosia eikä muita lisäresursseja, vaan ne 
kohdennetaan nykyisistä resursseista.  

Hankkeiden takautuvan arvioinnin, yleista-
juisten tiivistelmien julkaisemisen ja päivit-
tämisen sekä vähäisten muutosten myöntämi-
sen hankelupiin arvioidaan aiheuttavan 0,5 
henkilötyövuoden verran hallinnollisia lisä-
kustannuksia. Tehtävät hoidettaisiin Etelä-
Suomen aluehallintovirastossa. Käytännössä 
työstä vastaisivat aluehallintoviraston palve-
luksessa olevat eläinkoelautakunnan esitteli-
jät. Takautuva arviointi olisi tehtävä kaikista 
niistä hankkeista, joihin kuuluu vakavuus-
luokkaan vakava luokiteltuja toimenpiteitä. 
Hankeluvassa takautuva arviointi voitaisiin 
määrätä tehtäväksi myös vakavuusluokkaan 
kohtalainen kuuluvalle hankkeelle. Vuosit-
tain myönnettävistä noin 200 hankeluvasta 
arviolta 60—80 olisi sellaisia, joista olisi teh-
tävä takautuva arviointi. Ensimmäisten ta-
kautuvien arviointien arvioidaan sijoittuvan 
vuoteen 2016, sillä silloin päättyisivät ehdo-
tetun lain nojalla vuonna 2013 kolmeksi 
vuodeksi annetut hankeluvat. Hankkeiden 
yleistajuisten tiivistelmien julkaiseminen ja 
niiden päivittäminen aiheuttaisi myös jonkin 
verran lisätyötä.  

Nykyistä lakia säädettäessä eläinkoeluvan 
käsittelymaksuilla oli tarkoitus kattaa Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle eläinkoelauta-
kunnan tukitehtävistä ja muista laissa sääde-
tyistä tehtävistä aiheutuvat menot kokonai-
suudessaan. Tämä ei kuitenkaan ole toteutu-
nut johtuen eläinkoelupien hakumenettelyis-
sä tapahtuneista muutoksista. Tällä hetkellä 
luvat haetaan laajempina kokonaisuuksina, 
jonka seurauksena lupien lukumäärä on 
huomattavasti vähentynyt. Vuosittain meno-
jen ja tulojen erotus on vaihdellut 20 000—
70 000 euron välillä. Erotus on katettu Etelä-
Suomen aluehallintoviraston muusta rahoi-

tuksesta. Lakiehdotuksen mukaan Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle säädettävät 
uudet tehtävät lisäisivät edelleen virastolle 
aiheutuvia kustannuksia. Tämä lisäisi painet-
ta hankelupien käsittelymaksujen korottami-
selle nykyisestä.  

Valvonnan keskittämisestä Etelä-Suomen 
ja Itä-Suomen aluehallintovirastoille arvioi-
daan aiheutuvan jonkin verran lisäystä tar-
kastuksista aiheutuviin matkakustannuksiin. 
Ehdotuksen mukaan Etelä-Suomen aluehal-
lintovirasto vastaisi valvonnasta oman toimi-
alueensa lisäksi myös Lounais- ja Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialu-
eella. Itä-Suomen aluehallintovirasto vastaisi 
puolestaan valvonnasta oman toimialueensa 
lisäksi myös Pohjois-Suomen ja Lapin alue-
hallintovirastojen toimialueilla. Direktiivi 
edellyttää, että tarkastuksia kohdistetaan 
vuosittain vähintään yhteen kolmasosaan 
käyttäjistä. Käytännössä tämä tarkoittaisi ny-
kytilassa noin 30 eläintenpitoyksikön tarkas-
tamista vuosittain. Vuonna 2010 aluehallin-
tovirastot tekivät rekisteritietojen mukaan 
koe-eläinlaitoksiin ja -yksiköihin yhteensä 50 
tarkastusta. Näistä 45 tehtiin Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella.  

Kun valvonnassa siirrytään riskiperustei-
seen valvontaan, voitaneen tarkastusten mää-
rää joissakin osissa Suomea jopa vähentää 
nykyisestä direktiivin vaatimusten edelleen 
täyttyessä. Lisäksi tarkastukset kohdennettai-
siin entistä tarkemmin niihin kohteisiin, jois-
sa valvontaa riskinarvion perusteella eniten 
tarvitaan. Lakiehdotuksen mukaan Etelä-
Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot 
voisivat myös tarvittaessa käyttää tarkastuk-
sissa apunaan muita aluehallintovirastoja 
etenkin silloin, kun kysymyksessä on sellai-
sen tarkastuksen tekeminen, joka ei välttä-
mättä vaadi erityisasiantuntemusta. Valvon-
nan keskittämisestä aiheutuva matkakustan-
nusten lisääntyminen jäisi näin ollen toden-
näköisesti vuosittain varsin kohtuulliselle ta-
solle.  

Lakiehdotuksessa esitetyn tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suo-
jelun neuvottelukunnan perustamisesta ai-
heutuisi lisäkustannuksia lähinnä neuvottelu-
kunnan jäsenille maksettavista matkakustan-
nuksista. Neuvottelukunnan työskentely vaa-
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tisi ehdotetussa laissa annettujen tehtävien 
suorittamiseksi 2—3 kokousta vuodessa.  
 
Vaikutukset toiminnanharjoittajaan 
 

Hankeluvasta perittävä käsittelymaksu ai-
heuttaisi nykytilan mukaisesti kustannuksia 
hankeluvan hakijalle. Tavanomaisen lupaha-
kemuksen käsittelystä eläinkoelautakunnassa 
peritään tällä hetkellä 700 euroa ja muutoslu-
van käsittelystä 220 euroa. Maksun suuruus 
on porrastettu hankkeen laajuuden perusteel-
la (400, 700 tai 1600 euroa ja muutosluvan 
käsittely 220 euroa). Nykyinen vaje toimin-
nan kulujen kattamisessa sekä lakiehdotuk-
sessa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
ehdotetut uudet tehtävät aiheuttaisivat koro-
tuspaineita hankeluvasta perittävään käsitte-
lymaksuun.  

Hankkeiden takautuva arviointi aiheuttaisi 
jonkin verran lisätyötä luvan hakijalle. Ta-
kautuvaa arviointia varten toimitettavien tie-
tojen keräämiseen aiheuttama työmäärä on 
vaikeasti arvioitavissa, koska se riippuisi 
suuresti niistä käytännöistä, joita toiminnan-
harjoittaja on noudattanut eläinten käytön 
seurannassa ja toiminnan kirjaamisessa 
hankkeen aikana.  

Lakiehdotuksen mukaan hankelupa voitai-
siin jatkossa myöntää enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Nykyisen käytännön mu-
kaan eläinkoelautakunta on myöntänyt eläin-
koeluvan enintään kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Jos lautakunta jatkossa myöntää osan 
luvista kolmen sijaan viideksi vuodeksi ker-
rallaan, aiheutuu tästä luvan hakemisesta ai-
heutuvan hallinnollisen taakan ja kustannus-
ten vähentymistä niille luvan hakijoille, joi-
den hankkeet jatkuvat useiden vuosien ajan.  

Eläinten hyvinvointiryhmä muodostettai-
siin toiminnanharjoittajan palveluksessa jo 
olevista henkilöistä. Hyvinvointiryhmälle 
osoitettuja tehtäviä on jo nykyisin hoitanut 
pitkälti eläinyksiköiden henkilöstö. Hyvin-
vointiryhmän nimittämisen myötä toiminnas-
ta tulee kuitenkin järjestäytyneempää ja sii-
hen liittyy kirjanpitovelvollisuus.  Hyvin-
vointiryhmän toiminta ei aiheuttaisi toimin-
nanharjoittajalle merkittäviä lisäkustannuk-
sia, etenkin jos tällä on jo olemassa toimivat 
käytännöt eläinten käytön seurantaa ja toi-
minnan kirjaamista varten. Hyvinvointiryh-

män myötä järjestäytyneemmästä neuvonnas-
ta ja seurannasta voi olla myös hyötyä toi-
minnanharjoittajan toiminnan kehittämistä 
ajatellen.   
 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiehdotuksen mukaan Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle säädettäviä uusia tehtä-
viä olisivat hankkeiden takautuvien arvioin-
tien tekeminen sekä yleistajuisten tiivistelmi-
en julkaiseminen ja päivittäminen takautuvan 
arvioinnin valmistuttua. Lisäksi aluehallinto-
virasto voisi antaa luvan hanketta koskeviin 
vähäisiin muutoksiin. Myös tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suo-
jelun neuvottelukunta toimisi aluehallintovi-
raston yhteydessä. Käytännössä näitä tehtä-
viä hoitaisivat aluehallintoviraston palveluk-
sessa olevat eläinkoelautakunnan esittelijät ja 
heitä avustava henkilökunta. Lisätehtävät 
voitaisiin hoitaa viraston nykyisillä henkilö-
resursseilla. 

Valvonnan ja toimintalupien myöntämisen 
keskittäminen Etelä-Suomen ja Itä-Suomen 
aluehallintovirastoihin edellyttäisi muutoksia 
aluehallintovirastojen keskinäiseen työnja-
koon. Ehdotuksen mukaan Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto vastaisi valvonnasta ja 
toimintalupien myöntämisestä Etelä-Suomen, 
Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella ja Itä-
Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen, Poh-
jois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston 
toimialueella. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen 
aluehallintovirastot voisivat tarvittaessa käyt-
tää muita aluehallintovirastoja apunaan val-
vonnassa. Käytännössä valvontaa ja toimin-
talupiin liittyviä asioita hoitavat aluehallinto-
virastojen palveluksessa olevat läänineläin-
lääkärit. Valvonnan ja toimintalupien myön-
tämisen keskittämisen ei arvioida aiheuttavan 
tarvetta suunnata henkilöresursseja uudelleen 
aluehallintovirastojen välillä.  

Ehdotuksen myötä toimintalupien myön-
täminen siirtyisi kokonaan Etelä-Suomen ja 
Itä-Suomen aluehallintovirastojen tehtäväksi. 
Vastaavasti toimintalupien myöntäminen 
omalle toimialueelleen poistuisi muiden 
aluehallintovirastojen tehtävistä. Uusia toi-
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mintalupia myönnetään vuosittain kymmen-
kunta koko maan alueella.   

Valvonnan keskittäminen lisäisi valvonta-
tehtäviä Etelä-Suomen ja Itä-Suomen alue-
hallintovirastoissa. Ehdotuksen myötä Etelä-
Suomen aluehallintoviraston valvontavas-
tuulle siirtyisivät Lounais-Suomen ja Länsi- 
ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimi-
alueella toimivat laitokset, joita on tällä het-
kellä 11 kappaletta. Tästä aiheutuvan lisätyön 
määräksi Etelä-Suomen aluehallintovirastos-
sa arvioidaan 15—20 työpäivää vuodessa. 
Lisätehtävät kyettäisiin hoitamaan viraston 
nykyisillä henkilöresursseilla. Itä-Suomen 
aluehallintoviraston valvottavaksi siirtyisivät 
ehdotuksen myötä Pohjois-Suomen ja Lapin 
aluehallintoviraston alueella toimivat laitok-
set, joita on tällä hetkellä kuusi kappaletta. 
Tästä virastolle aiheutuvan lisätyön määrän 
arvioidaan jäävän alle 15 työpäivään. Muilta 
aluehallintovirastoilta poistuisi suurin osa 
valvontaan liittyvistä tehtävistä. Muita alue-
hallintovirastoja käytettäisiin apuna valvon-
nassa niissä tapauksissa, joissa se on tarkoi-
tuksenmukaisempaa esimerkiksi tarkastetta-
van toiminnan luonteen vuoksi tai jonkun 
vähäisen yksityiskohdan tarkistamiseksi. 
Valvontatehtävien vähentyminen muilta 
aluehallintovirastoilta aiheuttaisi vastaavaa 
säästöä virastojen toimintamenoista.  

Ehdotetun lain mukaisesti lupahakemuk-
sesta on ennen eläimen vapauttamista koske-
van asian ratkaisemista tarvittaessa pyydettä-
vä sen toimialueen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunto, jonka toimi-
alueella eläin on tarkoitus vapauttaa. Vuosit-
tain tällaisia lausuntoja pyydettäneen vain 
muutamia kertoja. Tästä tehtävästä aiheutuisi 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 
vain vähäinen määrä lisätyötä. Samalla vas-
taava tehtävä poistuisi aluehallintovirastojen 
tehtävistä.  
 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Ehdotetulla lailla ei ole ympäristövaikutuk-
sia. 
 
 
 
 

4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lakiehdotus velvoittaisi julkaisemaan ny-
kyisin kerättävien eläinten käyttöä koskevien 
tilastojen lisäksi myös yleistajuiset tiivistel-
mät hyväksytyistä hankkeista. Tiivistelmien 
julkaiseminen lisäisi toiminnan avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä ja antaisi kansalaisille lisää 
varmennettua tietoa siitä, mistä syistä eläimiä 
käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
ja mitä hyötyä näistä tutkimuksista pyritään 
saamaan sekä millaista haittaa eläimille arvi-
oidaan aiheutuvan hankkeissa. Takautuvan 
arvioinnin perusteella päivitetyistä tiivistel-
mistä kansalaiset saisivat myös tietoa siitä, 
miten hankelupaa myönnettäessä on onnistut-
tu arvioimaan eläimille aiheutuvaa haittaa ja 
onko hankkeen tarkoitus saavutettu. Tarkiste-
tun ja viranomaisten varmentaman tiedon 
saaminen antaa myös päättäjille ja muille si-
dosryhmille tietopohjaa eläinten tieteellisiin 
tarkoituksiin käytön syistä ja niillä tehdyn 
tieteellisen tutkimustyön tavoitteista ja saa-
vutetuista tuloksista. Tällä on merkitystä 
myös niihin asenteisiin, joita kansalaiset ja 
päättäjät kohdistavat eläinten käyttöön tie-
teellisissä ja opetustarkoituksissa.  
 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä maa- 
ja metsätalousministeriössä. Valmistelun tu-
eksi on hankittu substanssiasiantuntijan selvi-
tys direktiivin täytäntöönpanon edellyttämis-
tä säännösmuutoksista. Valmistelussa on 
kuultu asiantuntijoita Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastosta, lääketeollisuudesta ja Turun 
yliopistosta. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lausunnonantajat 
 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
66 taholta. Lausunnon antoivat oikeusminis-
teriö, valtiovarainministeriö, sisäasiainminis-
teriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysminis-
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teriö, ympäristöministeriö, Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Itä-
Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, La-
pin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Elintarviketurvallisuusvirasto, Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
(MTT), Opetushallitus, Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitos (RKTL), Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL), Turvallisuus ja 
kemikaalikeskus (Tukes), Eläinkoelautakun-
ta, Eläinten hyvinvointikeskus, Geeniteknii-
kan lautakunta, Seura- ja harrastuseläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunta, Helsingin yli-
opisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopis-
to, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, 
Eläinsuojeluliitto Animalia ry, Fincopa ry, 
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry, Ju-
liana von Wendtin Säätiö, Koe-eläinhoitajien 
ja -alan työntekijöiden yhdistys ry, Koe-
eläinlääkäreiden yhdistys FALAV ry, Lääke-
teollisuus ry, SEY Suomen Eläinsuojeluyh-
distysten Liitto ry, Suomen Eläinlääkäriliitto 
ry, Suomen koe-eläintieteen yhdistys Fin-
LAS ry, Suomen soveltavan etologian seura 
SSES ry ja Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 
eläintutkimuksen seura ry.  

Lausunnonantajat pitivät yleisesti esitystä 
perusteltuna ja asianmukaisena. Useissa lau-
sunnoissa ehdotettiin tarkennuksia lakiehdo-
tukseen tai sen perusteluihin. Lausunnoissa 
esitettyjä ehdotuksia on mahdollisuuksien 
mukaan pyritty ottamaan huomioon esityk-
sessä. 
 
Terminologia 
 

Useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota 
esityksen terminologiaan. Voimassa olevasta 
laista poiketen esityksessä ei käytetä eläin-
koe-termiä, vaan se on korvattu termeillä 
hanke ja toimenpide vastaten direktiivissä 
käytettyä terminologiaa. Lakiehdotuksen ni-
mikkeestä on myös poistettu sana "koe-
eläintoiminta" ja korvattu se eläinten käytöllä 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin. Osa lau-
sunnonantajista piti termistön muutosta hy-
vänä perustellen kantaansa sillä, että sana 
"eläinkoe" antaisi liian suppean kuvan laki-
esityksen soveltamisalaan kuuluvasta toi-

minnasta. Osa lausunnonantajista piti muu-
tosta kuitenkin harhaanjohtavana.  

Jatkovalmistelussa esityksen terminologiaa 
ei ole tältä osin muutettu. Direktiivin täytän-
töönpanon kannalta selkeintä on käyttää di-
rektiivin kanssa yhtenevää termistöä, sillä 
voimassa olevan laissa tarkoitettu eläinkoe ei 
vastaa direktiivissä tarkoitettua hanketta tai 
toimenpidettä sellaisenaan. Koe-eläimiin viit-
taaminen ei liioin antaisi oikeaa kuvaa ehdo-
tetun lain soveltamisalasta. Ehdotetun lain 
soveltamisalaan kuuluisivat muun muassa 
rokotteiden ja diagnostiikassa käytettävien 
verituotteiden tuotannossa käytettävät eläi-
met sekä esimerkiksi sellaiset opetuksessa 
käytettävät eläimet, joiden avulla harjoitel-
laan vaikkapa verinäytteen ottamista. Lain 
soveltamisalaan kuuluvissa tieteellisissä tut-
kimuksissa voidaan laboratorioeläinten sijaan 
tutkia myös esimerkiksi luonnonvaraisia 
eläimiä ja yksityisten henkilöiden omistamia 
lemmikkieläimiä. Eläinkoe- ja koe-eläin-
termien ei yleisesti ymmärretä kattavan myös 
edellä kuvatun tyyppistä toimintaa, kun taas 
eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin on terminä laajempi ja kuvaa siten 
sopivammin kyseessä olevaa toimintaa.   
 
Valvonnan ja toimintalupien myöntämisen 
keskittäminen 
 

Valtiovarainministeriö piti lausunnossaan 
toimintalupien myöntämistä ja valvontaa lu-
kumäärältään ja työllistävyydeltään vähäisinä 
aluehallintoviraston suoritteina ja näiden 
toimintojen keskittämistä esityksessä maini-
tuilla perusteilla tarkoituksenmukaisena. Ete-
lä-Suomen aluehallintovirasto kannatti toi-
mintojen keskittämistä, kun taas Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto ei pitänyt sitä 
tarpeellisena. Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen 
aluehallintovirastot toivat lausunnoissaan 
esiin, että Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen 
toiminnanharjoittajista suurin osa on sijoittu-
nut itäiseen Suomeen. Itä-Suomen aluehallin-
tovirasto ehdottikin valvonnan ja toimintalu-
pien keskittämistä Itä-Suomen, Pohjois-
Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alu-
eella Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtä-
väksi. Jatkovalmistelussa tehtyjen lisäselvi-
tysten perusteella esitystä on muutettu Itä-
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Suomen aluehallintoviraston ehdottamalla 
tavalla.   
 
Muutoksenhakua koskeva sääntely 
 

Oikeusministeriö on esittänyt harkittavaksi, 
olisiko ehdotetun lain mukaisissa lupa-
asioissa tai ainakin osassa niistä syytä ottaa 
käyttöön oikaisuvaatimusmenettely muutok-
senhaun ensimmäisenä vaiheena. Oikeusmi-
nisteriö on niin ikään esittänyt harkittavaksi, 
olisiko muutoksenhakua koskevassa ehdote-
tussa säännöksessä tarkoitettuja päätöksiä 
koskevaa jatkomuutoksenhakua korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen mahdollista ja tarkoituk-
senmukaista rajoittaa valitusluvalla ainakin, 
jos asiassa otetaan käyttöön oikaisuvaati-
musmenettely. Oikeusministeriö on viitannut 
hallintolainkäytön tasotyöryhmän mietintöön 
(Oikeusministeriö 78/2010), jossa työryhmä 
on ehdottanut muun muassa oikaisuvaati-
muksen käyttöalan laajentamista.  

Eläinsuojeluliitto Animalia, Helsingin 
eläinsuojeluyhdistys HESY ry, Juliana von 
Wendtin säätiö, SEY Suomen Eläinsuojelu-
yhdistysten liitto, Suomen soveltavan etolo-
gian seura ry., Yhteiskunnallisen eläintutki-
muksen seura ry. ja Eläinten hyvinvointikes-
kus ovat esittäneet, että luvan hakijan lisäksi 
myös eläinsuojelujärjestöillä olisi eläinsuoje-
lullisista syistä oikeus hakea muutosta hanke-
lupalautakunnan päätökseen.  

Ehdotetun lain mukaiset päätökset, joita 
oikeusministeriön lausunnossa tarkoitettu 
muutoksenhakusäännös koskee, ovat toimin-
ta- ja hankelupa sekä valvontaviranomaisen 
päätökset, joilla toiminnassa havaittaviin 
epäkohtiin puututaan. Näistä viimeksi maini-
tut koskevat usein myös eläinten hyvinvoin-
tiin liittyviä kysymyksiä. Päätökset on tästä 
syystä pantava täytäntöön välittömästi, mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta. Han-
keluvat puolestaan käsitellään ensivaiheessa 
hankelupalautakunnan jaostossa. Asian käsit-
tely siirretään koko lautakunnan käsittelyyn, 
jos jaosto ei ole ratkaisusta yksimielinen tai 
jos se ei anna lupaa hankkeen toteuttamiseen. 
Hankelupalautakunnan päätöksentekomenet-
telyyn kuuluu näin ollen jo lähtökohtaisesti 
asian käsittely kaksi kertaa ennen muutok-
senhakumahdollisuutta hallinto-oikeuteen. 
Oikaisuvaatimusta koskevasta käsittelyajasta 

johtuen oikaisuvaatimuksen osoittaminen 
lautakunnalle aiheuttaisi ainakin periaattees-
sa sen, että lautakunnan olisi ryhdyttävä ko-
koontumaan nykyistä useammin, mikä aihe-
uttaisi lisäkustannuksia. Oikaisuvaatimusme-
nettelyn tarkoituksenmukainen käyttöala 
koskisikin periaatteessa vain toimintalupia. 
Toimintalupia myönnetään vuosittain niin 
vähäinen määrä, ettei oikaisuvaatimusmenet-
telyyn tai muutoksenhakuoikeuden rajoitta-
miseen ole perusteita ryhtyä, jollei tämän-
tyyppisiä menettelyjä oteta lainsäädännössä 
yleisesti käyttöön vastaavantyyppisissä luvis-
sa.  Oikeusministeriön ja muiden ministeriöi-
den selvitystyö on tältä osin vielä kesken, jo-
ten nykyistä muutoksenhakujärjestelmää ei 
esityksessä ehdoteta muutettavaksi. Muutok-
senhakuoikeutta koskevaa sääntelyä ei ehdo-
teta muutettavaksi myöskään eläinsuojelujär-
jestöjen esittämällä tavalla. Ehdotetussa lais-
sa säänneltäisiin verraten yksityiskohtaisesti 
hanketta ja siihen sisältyviä toimenpiteitä 
koskevista edellytyksistä. Hankeluvat käsitel-
lään laajapohjaisessa asiantuntijaelimessä, 
hankelupalautakunnassa. Hankelupien käsit-
telyssä nousevat tärkeinä kysymyksinä esiin 
myös toimenpiteisiin liittyvät eläinsuojelulli-
set ja eettiset perusteet, joita kaikki lautakun-
nan eri asiantuntemusaloja edustavat jäsenet 
arvioivat. Lausunnoissa ei ole esitetty erityi-
siä perusteita sille, miksi eläinsuojelujärjes-
töille tulisi osoittaa muutoksenhakuoikeus 
hankelupia koskeviin päätöksiin.  
 
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettä-
vien eläinten suojelun neuvottelukunta 
 

Eläinsuojeluliitto Animalia, Helsingin 
eläinsuojeluyhdistys HESY ry, Juliana von 
Wendtin säätiö, SEY Suomen Eläinsuojelu-
yhdistysten liitto, Suomen soveltavan etolo-
gian seura ry., Yhteiskunnallisen eläintutki-
muksen seura ry. ja Eläinten hyvinvointikes-
kus ovat esittäneet, että tieteellisiin tai ope-
tustarkoituksiin käytettävien eläinten suoje-
lun neuvottelukuntaa ei tulisi sijoittaa Etelä-
Suomen aluehallintoviraston yhteyteen. Sen 
sijaan on ehdotettu neuvottelukunnan sijoit-
tamista esimerkiksi Tampereen vaihtoehto-
menetelmäkeskus FICAMin tai Eläinten hy-
vinvointikeskuksen yhteyteen. Ehdotuksen 
mukaan neuvottelukunnan tulisi toimia vi-
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ranomaisia ja toiminnanharjoittajien hyvin-
vointiryhmiä neuvovana ja avustavana laaja-
pohjaisena 3R-asiantuntijaelimenä, eikä neu-
vottelukuntaa näin ollen olisi tarkoituksen-
mukaista sijoittaa saman aluehallintoviraston 
yhteyteen, joka tuottaa myös hankelupalau-
takunnan tukipalvelut.  

Jatkovalmistelussa ei ole muutettu neuvot-
telukunnan sijoituspaikkaa, koska lausun-
noissa ei ole esitetty selkeitä perusteita sijoi-
tuspaikan muuttamiselle. Neuvottelukunnan 
tehokas toiminta korvaamisen, vähentämisen 

ja parantamisen periaatteen edistämiseksi 
edellyttää tiivistä yhteistyötä hankelupalau-
takunnan kanssa. Etelä-Suomen aluehallinto-
virastossa työskentelevät myös hankelupa-
lautakunnan esittelijät ja toimistosihteerit. Si-
joittamalla neuvottelukunta Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston yhteyteen voidaan var-
mistaa riittävä tiedonkulku neuvottelukunnan 
ja hankelupalautakunnan välillä ja hyödyntää 
aluehallintovirastossa jo olevaa asiantuntevaa 
henkilöstöä neuvottelukunnan tukipalvelui-
den järjestämisessä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin käytettävien eläinten suojelusta 

1 luku  Yleiset säännökset   

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädettäisiin 
lain tarkoituksesta vastaavalla tavalla kuin 
voimassa olevan lain 1 §:ssä. Voimassa ole-
van lain tarkoituksena on varmistaa, että koe-
eläintoiminnassa noudatetaan niin sanottua 
3R-periaatetta (Replacement, Refinement, 
Reduction), joka tunnetaan myös korvaami-
sen, vähentämisen ja parantamisen periaat-
teena. Eläimiä tulee käyttää koe-
eläintoiminnassa vain tarpeellisista ja tärkeis-
tä syistä. Käytettävien eläinten lukumäärä tu-
lee vähentää mahdollisimman pieneksi (Re-
duction-periaate). Eläimiä tulee pitää, hoitaa 
ja kasvattaa mahdollisimman hyvin ja käytön 
pitää tapahtua siten, että niille aiheutetaan 
mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsi-
mystä tai pysyvää haittaa. (Refinement-
periaate). Eläimelle ei saa tehdä toimenpidet-
tä, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi 
on mahdollista soveltaa jotakin toista tieteel-
lisesti luotettavaa menetelmää (Replacement-
periaate). Myös uuden direktiivin tavoitteena 
on 3R-periaatteen toteutuminen. Direktiivin 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti eläinten 
hankkeissa käytön lisäksi myös eläinten kas-
vatuksessa, säilytyksessä ja hoidossa olisi 
noudatettava parantamisen periaatetta eli 
käytettäviä menetelmiä olisi parannettava si-
ten, että eläimille mahdollisesti aiheutuva ki-
pu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta välte-
tään tai että se vähennetään mahdollisimman 
vähäiseksi.  

2 §. Soveltamisala. Ehdotetulla lailla pan-
taisiin täytäntöön uusi direktiivi, joten lain 
soveltamisala muutettaisiin vastaamaan di-
rektiivin soveltamisalaa. Samalla voimassa 
olevassa laissa käytetty koe-eläintoiminta-
termi korvattaisiin eläinten käytöllä tieteelli-
siin tarkoituksiin mikä vastaisi direktiivissä 
käytettyä terminologiaa.  

Direktiivin 1 artiklan 2 ja 3 kohdan mu-
kaan sitä sovelletaan, kun selkärankaisia tai 
pääjalkaisia eläimiä käytetään tai on tarkoitus 
käyttää toimenpiteissä tai kun niitä kasvate-
taan erityisesti siten, että niiden elimiä tai 
kudoksia voidaan käyttää tieteellisiin tai ope-
tustarkoituksiin. Voimassa olevaa lakia so-
velletaan selkärankaisilla eläimillä harjoitet-
tavaan koe-eläintoimintaan. Koe-eläin-
toiminnalla tarkoitetaan voimassa olevassa 
laissa eläinten pitoa eläinkokeita varten ja 
eläinten käyttämistä eläinkokeisiin. Ehdotet-
tua lakia sovellettaisiin direktiivin mukaisesti 
selkärankaisten eläinten lisäksi myös pääjal-
kaisiin eläimiin. Tilanteissa, joissa tieteelli-
siin tai opetustarkoituksiin käytettäisiin muita 
kuin selkärankaisia tai pääjalkaisia eläimiä, 
tulisivat sovellettavaksi eläinsuojelulain 
säännökset. Direktiivin mukaisesti lain sovel-
tamisalaa laajennettaisiin koskemaan kaikkia 
opetustarkoituksiin käytettäviä eläimiä. Voi-
massa olevaa lakia on sovellettu niihin eläin-
kokeisiin, jotka on tehty ihmisten ja eläinten 
hoitoon ja kokeiden tekemiseen tai käyttöön 
tähtäävässä koulutus- ja opetustarkoitukses-
sa. Muutoksen myötä lakia sovellettaisiin 
myös muihin tarkoituksiin tähtäävään ope-
tukseen, jossa eläimelle tehdään laissa tarkoi-
tettuja toimenpiteitä. Käytännössä muutos ei 
aiheuta suuria muutoksia nykykäytäntöön, 
koska tälläkin hetkellä suurin osa eläinten 
opetuskäytöstä tapahtuu voimassa olevassa 
laissa luetelluissa tarkoituksissa. Lain sovel-
tamisalaa tarkennettaisiin myös sen suhteen, 
että sitä sovellettaisiin myös eläimiin, joita 
kasvatetaan erityisesti niiden elinten tai ku-
dosten käyttämiseksi tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin. Direktiivissä tieteellisellä tar-
koituksella tarkoitetaan tutkimuskäytön li-
säksi myös eläinten käyttöä diagnostisissa 
tarkoituksissa sekä eläinten käyttöä esimer-
kiksi vasta-ainetuotannossa.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lain 
soveltamisalaan kuuluvista eläimistä direk-
tiivin 1 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lain so-
veltamisesta eläinten kehitysvaiheisiin direk-
tiivin 1 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan mukai-
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sesti. Eläimeen rinnastettaisiin sen itsenäinen 
toukkamuoto sekä nisäkkään sikiö tavan-
omaisen kehityksensä viimeisen kolmannek-
sen aikana. Eläimeen rinnastettaisiin myös 
aiemmassa kehitysvaiheessa oleva yksilö, jos 
se todennäköisesti kokee toimenpiteiden seu-
rauksena kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysy-
vää haittaa saavutettuaan kyseisen kehitys-
vaiheen.  

Pykälän 3 momentissa selvennettäisiin, ett-
ei kivun, tuskan tai pysyvän haitan estäminen 
kivunlievityksellä tai muilla menetelmillä 
sulkisi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävää eläintä lain soveltamisalan ulko-
puolelle. Säännös vastaisi direktiivin 1 artik-
lan 2 kohdan kolmatta alakohtaa.  

Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan toisen ala-
kohdan mukaisesti lakia sovellettaisiin siihen 
asti, kun 1 momentissa tarkoitetut eläimet on 
lopetettu, palautettu tai luovutettu sopivaan 
hoitojärjestelmään tai vapautettu sopivaan 
elinympäristöön. Käytännössä lakia sovellet-
taisiin esimerkiksi luonnosta pyydystettyyn 
eläimeen siihen asti, kunnes eläin käytön jäl-
keen lopetettaisiin tai palautettaisiin takaisin 
luontoon. Vastaavasti lakia sovellettaisiin 
esimerkiksi tuotantotarkoituksessa maatilalla 
pidettäviin sikoihin vain sen aikaa, kun niille 
tehdään hankkeen edellyttämiä toimenpiteitä.  
Kun toimenpiteitä ei kyseiselle eläimelle 
enää tehdä, sovellettavaksi tulisivat yleisen 
eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset. Hoi-
tojärjestelmällä kuvattaisiin kaikkia niitä pi-
tojärjestelmiä, joissa eläimiä yleisesti pide-
tään ja joista eläimiä voidaan hankkia tieteel-
lisiin tai opetustarkoituksiin käyttöä varten.  

3 §. Soveltamisalan rajoitukset. Pykälässä 
selvennettäisiin lain soveltamisalaa rajoitta-
malla tietyt menetelmät ja tutkimukset lain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Rajoitukset vas-
taisivat direktiivin 1 artiklan 5 kohdassa sää-
dettyjä direktiivin soveltamisalan rajoituksia. 
Voimassa olevasta laista poiketen eläintauti-
tilanteen seurantaa ja eläinten laadun, omi-
naisuuden tai käyttökelpoisuuden arvioimi-
seen kuuluvaa näytteenottoa ei enää auto-
maattisesti rajattaisi soveltamisalan ulkopuo-
lelle.  

Pykälän 1 kohdan mukaan lakia ei sovellet-
taisi muihin kuin koetarkoituksissa käytettyi-
hin maataloudellisiin menetelmiin. Tällaisia 
menetelmiä olisivat esimerkiksi kotieläinta-

loudessa rutiininomaisesti tehtävät toimenpi-
teet, kuten vasikoiden nupoutukset, porsaiden 
kastraatiot ja esimerkiksi tuotantoeläinten ja-
lostustarkoituksessa tehtävät alkionsiirrot. 
Tällaiset maataloudessa tavanomaisesti käy-
tetyt menetelmät on rajattu myös voimassa 
olevan lain soveltamisalan ulkopuolelle 4 §:n 
2 momentin 1 kohdan perusteella.  

Pykälän 2 kohdassa rajattaisiin muut kuin 
koetarkoituksissa käytetyt kliiniset eläinlää-
kinnälliset menetelmät soveltamisalan ulko-
puolelle. Tällaisia menetelmiä olisivat esi-
merkiksi eläimen eläinlääketieteelliseen hoi-
toon liittyvä näytteenotto, kuvantaminen ja 
lääkitseminen. Myös tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin käytettävien eläinten eläinlääke-
tieteellinen hoito rajautuisi lain sovelta-
misalan ulkopuolelle niissä tapauksissa, jois-
sa hoitoa ei anneta osana tieteellistä tutki-
musta tai opetustarkoituksessa. Ehdotettu so-
veltamisalan rajaus vastaisi voimassa olevan 
lain 4 §:n 2 momentin 2 kohtaa.  

Pykälän 3 kohdan mukaan lakia ei sovellet-
taisi kliinisiin eläinlääketutkimuksiin, joita 
tarvitaan eläinlääkkeen myyntilupaa varten. 
Näiden tutkimusten suorittamisesta säädetään 
eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2001/82/EY. Suomessa klii-
nisistä eläinlääketutkimuksista on säädetty 
lääkelaissa (395/1987). Ehdotettu rajaus sel-
kiyttää nykyistä lupakäytäntöä, jossa myynti-
lupaan tähtäävät kliiniset eläinlääketutki-
mukset ovat joissain tapauksissa vaatineet 
lääkelain edellyttämän ennakkoilmoituksen 
lisäksi myös eläinkoeluvan.  

Pykälän 4 kohdan mukaan lakia ei sovellet-
taisi tavanomaisiin eläinten hoidossa nouda-
tettuihin menetelmiin. Tavanomaisia eläinten 
hoidossa noudatettuja menetelmiä ei ole kat-
sottu eläinkokeiksi voimassa olevan lain 
4 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. Ta-
vanomaiset eläinten hoidossa noudatetut me-
netelmät ovat yksittäisen eläimen tai eläin-
ryhmän hoitoa ja hyvinvointia koskevia me-
netelmiä. Tällaisina tavanomaisina menetel-
minä voidaan pitää esimerkiksi eläinkantojen 
ylläpitämiseksi tarvittavaa lisääntymisen, 
eläinten kasvun ja terveyden seurantaa, mu-
kaan lukien terveystarkkailuohjelmat ja jyrsi-
jäkolonioiden terveyden turvaamiseksi tehtä-
vät kannanpuhdistukset esimerkiksi alkion-
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siirtomenetelmällä, vagina- tai verinäytteiden 
ottaminen oikean astutusajankohdan määrit-
tämiseksi, ruokintajärjestelyitä sekä erilaisia 
pitojärjestelmiin liittyviä järjestelyitä, kuten 
aggressiivisten eläinten eristämistä muista 
eläimistä tappeluihin liittyvien vammojen es-
tämiseksi. Kudosnäytteen ottamista ensisijai-
sesti eläimen perimän selvittämistä varten ei 
voida pitää tavanomaisena eläinten hoidossa 
noudatettuna menetelmänä silloin, kun peri-
män selvittäminen tehdään ensisijaisesti tie-
teellisen syyn vuoksi. Kudosnäytteen ottami-
nen esimerkiksi muuntogeeniseen kantaan 
kuuluvasta eläimestä sen selvittämiseksi, 
kantaako eläin tutkimuksessa tarvittavaa 
geeniä, kuuluu siis lähtökohtaisesti lain so-
veltamisalaan. Jos kudosnäytteenotto täyttää 
laissa toimenpiteelle säädetyt tunnusmerkit, 
se on tehtävä hankkeessa ja edellyttää siten 
hankelupaa. Jos perimän määrittämiseen tar-
vittava kudosnäyte sen sijaan saadaan ensisi-
jaisesti eläimen tunnistamiseksi käytetyn 
menetelmän yhteydessä, se ei pykälän 5 koh-
dan mukaan kuulu lain soveltamisalaan. 
Eläintautitilanteen seurantaa varten tehtävä 
näytteenotto olisi katsottava tavanomaiseksi 
eläinten hoidossa käytetyksi menetelmäksi 
silloin, kun se tehdään osana terveystarkkai-
luohjelmaa tai kun se tehdään ensisijaisesti 
eläimen tai eläinryhmän hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi. Sen sijaan eläintautitutkimukset, 
joilla on tieteellinen tutkimustarkoitus, kuu-
luisivat jatkossa lain soveltamisalaan, jos 
niissä tehdään tässä laissa tarkoitettuja toi-
menpiteitä.   

Pykälän 5 kohdan mukaan ensisijaisesti 
eläimen tunnistamista varten noudatetut me-
netelmät eivät liioin kuuluisi lain sovelta-
misalaan. Eläinten tunnistamista varten nou-
datetuilla menetelmillä tarkoitettaisiin eläi-
men merkintään käytetyn menetelmän lisäksi 
myös eläimen kiinniottamista merkitsemistä 
varten niin, että eläin ei siinä yhteydessä va-
hingoitu. Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 
23 §:ssä on säädetty sallituista merkintäme-
netelmistä, joita ovat muun muassa tuotan-
toeläimen korvien reijittäminen ja loveami-
nen tai korvamerkin asettaminen tuotan-
toeläimelle, mikrosirun asettaminen, tatuointi 
sekä merkitseminen muulla lyhytaikaista ja 
vähäistä kipua aiheuttavalla tavalla siihen pä-
tevän henkilön suorittamana. Lyhytaikaista ja 

vähäistä kipua aiheuttavina merkintämene-
telminä on pidetty esimerkiksi kaloilla väri-
kylpymerkintää, eväleikkauksia, kuuma- ja 
kylmätatuointeja, värielastomeeri-injektio-
merkintää, koodilankainjektiomerkintää, Car-
lin- ja muovilipukemerkintöjä, linnuilla höy-
henpukuvärjäyksiä, kaularenkaita, nilkkaren-
kaita lipulla tai ilman, nisäkkäillä kaularen-
kaita, sarvimerkkejä, turkin värimerkintää, 
matelijoilla väri- ja värielastomeeri-injek-
tiomerkintää ja sammakkoeläimillä värielas-
tomeeri-injektiomerkintää. Ehdotettu sovel-
tamisalan rajaus vastaisi käytännössä voi-
massa olevan lain 4 §:n 2 momentin 5 koh-
taa. 

Pykälän 6 kohdassa tarkennettaisiin, että 
lain soveltamisalaan eivät kuuluisi menetel-
mät, jotka eivät todennäköisesti aiheuta yhtä 
suurta tai suurempaa kipua, tuskaa, kärsimys-
tä tai pysyvää haittaa kuin hyvien eläinlää-
kintäkäytäntöjen mukaisesti suoritetun neu-
lanpiston aiheuttama kipu, tuska, kärsimys 
tai pysyvä haitta. Kivulla tarkoitetaan eläi-
men tuntemaa fyysistä kipua ja tuskalla eläi-
men kokemaa henkistä hätää, ahdistusta, pel-
koa tai muuta vastaavaa epämiellyttävää tun-
netta. Käytännössä kipu ja tuska nivoutuvat 
tiiviisti yhteen, eikä niitä voida välttämättä 
erottaa erillisinä tuntemuksina. Kärsimyksel-
lä tarkoitetaan eläimen kokemaa henkistä tai 
ruumiillista eläimen hyvinvointiin tai tervey-
teen kielteisesti vaikuttavaa tuntemusta. Py-
syvällä haitalla tarkoitetaan eläimen fyysistä 
tai henkistä hyvinvointia heikentävää muu-
tosta, joka vaikuttaa siihen pitkäaikaisesti. 
Vastaavasti voimassa olevan lain 4 §:n 1 
momentissa eläinkokeeksi on määritelty vain 
sellaiset kokeet, testit, tutkimukset ja selvi-
tykset, joista eläimille voi aiheutua edellä 
kuvatun laista kipua, tuskaa, kärsimystä tai 
pysyvää haittaa.  

4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykä-
lässä ehdotetaan viitattavaksi sellaiseen 
muuhun lainsäädäntöön, jota sovelletaan 
myös eläinten käyttöön tieteellisissä tarkoi-
tuksissa tai opetustarkoituksissa. Ehdotettua 
lakia sovellettaisiin, kuten voimassa olevaa-
kin lakia, tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävien eläinten pidossa, hoidossa, koh-
telussa ja käsittelyssä vain siltä osin, kuin toi-
minnan luonteesta johtuen on tarpeen poiketa 
eläintenpitoa yleisesti koskevista eläinsuoje-
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lulain säännöksistä. Lähtökohtaisesti myös 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäviä 
eläimiä koskisivat eläinsuojelulaissa ja sen 
nojalla säädetyt vaatimukset. Näistä yleisistä 
eläinten pitoa koskevista säännöksistä voisi 
poiketa vain, jos tieteellinen tarkoitus tai 
opetustarkoitus sitä edellyttäisi. Poikkeamis-
tarve kävisi ilmi myös hankkeelle myönne-
tystä hankeluvasta. Tarpeettomaksi ei näin 
ollen katsottaisi kärsimyksen, kivun ja tuskan 
tuottamista eläimelle sellaisessa hankkeessa, 
jonka suorittamiseen hankelupalautakunta on 
antanut luvan.  

5 §. Määritelmät. Laissa käytettävät termit 
määriteltäisiin direktiivin 3 artiklan mukai-
sesti. Voimassa olevassa laissa käytetty 
eläinkoe-termin sijasta käytettäisiin termejä 
hanke ja toimenpide direktiivin terminologi-
aa noudattaen. Lisäksi määriteltäisiin eräitä 
muita lain selkeyden kannalta tarpeellisia 
termejä.  

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaan 
hankkeella tarkoitetaan työohjelmaa, jolla on 
määritelty tieteellinen tavoite ja johon kuuluu 
yksi tai sitä useampi toimenpide. Hanke voi 
vaihdella laajuudeltaan ja monimutkaisuudel-
taan. Se voi olla esimerkiksi yksittäinen veri-
näytteen otto muutamalta eläimeltä tai se voi 
olla myös tutkimusosaston lääkekehitysoh-
jelma, jossa on mukana useita tutkijoita, usei-
ta erilaisia toimenpiteitä sekä useita eri eläin-
lajeja. Selvyyden vuoksi ehdotetun pykälän 1 
momentin 1 kohtaan hankkeen määritelmään 
lisättäisiin tieteellisen tarkoituksen lisäksi 
myös opetustarkoitus, sillä myös opetustar-
koituksissa tehtävät toimenpiteet edellyttäisi-
vät hankelupaa.  

Ehdotetun pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
määriteltäisiin toimenpide. Toimenpiteellä 
tarkoitettaisiin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kaikkia sellaisia eläimelle suori-
tettavia toimenpiteitä, joiden tekemisestä 
eläimelle voisi koitua vähintään hyvän eläin-
lääkintäkäytännön mukaisesti suoritetun neu-
lanpiston aiheuttamaan tuntemukseen verrat-
tavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää 
haittaa. Toimenpiteellä tarkoitettaisiin kaik-
kia niitä toimia, joita yksittäiselle eläimelle 
tehdään tietyssä tieteellisessä tarkoituksessa. 
Toimenpide voisi olla yksi verinäyte tai se 
voisi sisältää useita erilaisia toimia kuten 
esimerkiksi valmisteleva kirurginen operointi 

ja eläimen toivuttua vasteiden mittaaminen 
annettuun koekäsittelyyn tai vasta-aineiden 
tuotannossa toistuvat antigeeni-injektiot ja 
verinäytteet. Toimenpiteeseen sisältyvät toi-
met riippuvat toisistaan siten, että yksittäistä 
toimea ei voida jättää tekemättä eikä siinä 
voida käyttää eri eläintä ilman, että toimenpi-
teen tieteellinen tarkoitus vaarantuisi. Toi-
menpiteenä pidettäisiin myös kaikkia sellai-
sia toimia, joiden tarkoituksena tai todennä-
köisenä seurauksena on muuntogeenisen tai 
muun eläimen syntyminen tai kuoriutuminen 
tai muuntogeenisen eläinlinjan luominen ja 
ylläpito siten, että eläimille voi aiheutua 
edellä mainittua kipua, tuskaa, kärsimystä tai 
pysyvää haittaa. Direktiivin 17 artiklan 1 
kohdan mukaisesti toimenpiteen katsottaisiin 
päättyvän, kun havaintojen tekeminen elä-
västä eläimestä on saatettu loppuun.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa määritel-
täisiin kasvattaja. Kasvattajalla tarkoitettai-
siin direktiivin 3 artiklan 4 kohdan mukaises-
ti luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka kasvattaa 16 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja eläimiä käytettäväksi hankkeissa taikka 
niiden kudoksen tai elinten käyttämiseksi tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin tai joka kas-
vattaa muita eläimiä ensisijaisesti edellä 
mainittuihin tarkoituksiin. Näin ollen esi-
merkiksi tuotantoeläimiä lihan tai maidon 
tuottamiseksi pitävää tilaa ei pidettäisi kas-
vattajana, koska tilalla kasvatetaan eläimiä 
ensisijaisesti muihin kuin kohdassa tarkoitet-
tuihin tarkoituksiin.  

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa määritel-
täisiin toimittaja, jolla tarkoitettaisiin direk-
tiivin 3 artiklan 5 kohdan tavoin luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole kas-
vattaja ja joka myy, välittää tai muutoin luo-
vuttaa eläimiä käytettäväksi hankkeissa tai 
niiden kudoksen tai elinten käyttämiseksi tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin. Selvyyden 
vuoksi todettaisiin lisäksi, että toimittajana ei 
kuitenkaan pidettäisi luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka satunnaisesti myy tai 
luovuttaa yksittäisen eläimen tai muutoin vä-
häisen määrän eläimiä käytettäväksi hank-
keessa tai niiden kudoksen tai elinten käyt-
tämiseksi tieteellisiin tarkoituksiin. Näin ol-
len esimerkiksi tuotantoeläinten välittäjää ei 
pidettäisi toimittajana, jos tämä toimittaisi 
vain satunnaisesti yksittäisen eläimen tai 
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muutoin vähäiseksi katsottava määrän eläi-
miä käytettäväksi hankkeissa tai niiden ku-
doksen tai elinten käyttämiseksi tieteellisiin 
tai opetustarkoituksiin. Säännös vastaisi tältä 
osin voimassa olevan lain määritelmää koe-
eläimiä toimittavasta laitoksesta. Toimittaja-
na ei liioin pidettäisi esimerkiksi lemmikki-
koiran omistajaa, joka antaa luvan käyttää 
koiraansa hankkeessa koiran kuitenkin pysy-
essä omistajansa hallussa ja omistajan vasta-
tessa sen pidosta ja hoidosta.   

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa määritel-
täisiin käyttäjä. Käyttäjällä tarkoitettaisiin 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
toteuttaa hankkeita. Käyttäjä on määritelty 
vastaavalla tavalla direktiivin 3 artiklan 6 
kohdassa.  

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa määritel-
täisiin toiminnanharjoittaja. Toiminnanhar-
joittajalla tarkoitettaisiin kasvattajaa, toimit-
tajaa tai käyttäjää.  

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa määritel-
täisiin laitos, jolla tarkoitettaisiin direktiivin 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikenlaisia 
toiminnanharjoittajan hallinnassa olevia ra-
kennelmia, rakennuksia, rakennusryhmiä tai 
muita tiloja, tarvittaessa myös osittain avoi-
mia tai kattamattomia tiloja ja liikuteltavia ti-
loja, jotka liittyvät ehdotetussa laissa tarkoi-
tettuun toimintaan. Laitoksia olisivat myös 
altaat, joissa pidetään esimerkiksi kaloja. 
Toiminnanharjoittajalla saattaisi olla useita 
laitoksia: esimerkiksi eri paikkakunnilla si-
jaitsevat saman toiminnanharjoittajan hallin-
nassa olevat rakennusryhmät olisivat kukin 
omia laitoksiaan. Samalla rajatulla alueella 
sijaitsevat erilliset tilat voitaisiin katsoa yh-
deksi laitokseksi, jos ne muodostaisivat yh-
dessä toiminnallisen kokonaisuuden.  

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa määritel-
täisiin korvaamisen, vähentämisen ja paran-
tamisen periaate. Periaatteen mukaan eläin-
ten käyttöä olisi pyrittävä korvaamaan vaih-
toehtoisilla menetelmillä aina kun se on 
mahdollista. Silloin kun eläimiä joudutaan 
käyttämään, niitä olisi käytettävä niin vähäi-
nen määrä kuin on mahdollista hankkeen tar-
koituksen vaarantumatta ja toimenpiteistä 
eläimille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimys-
tä ja pysyvää haittaa olisi pyrittävä vähentä-
mään pienimpään mahdolliseen. Korvaami-
sen, vähentämisen ja parantamisen periaate 

tunnetaan myös nimellä 3R-periaate (Repla-
cement, Refinement, Reduction). Direktiivis-
sä korvaamisen, vähentämisen ja parantami-
sen periaatteesta säädetään 4 artiklassa.  

Pykälän 2 momentissa tarkennettaisiin 1 
momentin 2 kohdassa määriteltyä toimenpi-
dettä siten, että pelkkä eläimen lopettaminen 
lainsäädännössä sallituilla menetelmillä pä-
tevän henkilön toimesta ei olisi laissa tarkoi-
tettu toimenpide. Lisäksi selvennettäisiin, et-
tä muuntogeenisten tai sellaisten eläinten, 
joilla on spontaani mutaatio, kasvattamista ei 
pidettäisi toimenpiteenä, jos muuntogeeni-
syydestä tai mutaatiosta ei aiheutuisi eläimis-
sä vähintään neulanpiston aiheuttamaan tun-
temukseen verrattavaa kipua, tuskaa, kärsi-
mystä tai pysyvää haittaa. Mainitut toimenpi-
teen määritelmän rajoitukset vastaisivat voi-
massa olevan lain 4 §:n 2 momentin 6 ja 7 
kohtaa.  
 
2 luku  Toiminnanharjoittajalle ase-

tettavat vaatimukset 

6 §. Yleiset vaatimukset. Ehdotetussa pykä-
lässä asetettaisiin toiminnanharjoittajan lai-
toksille, laitteille ja välineille ja eläinlääkin-
tähuollon järjestämiselle yleisiä vaatimuksia 
direktiivin 22 ja 25 artiklassa tarkoitetulla ta-
valla.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin toi-
minnanharjoittajan velvollisuudesta ottaa 
eläinten hoidossa huomioon kunkin eläinlajin 
erityiset tarpeet ja ominaisuudet. Direktiivin 
liitteessä III on säädetty yksityiskohtaisesti 
eri eläinlajien hoitovaatimuksista.  

Pykälän 2 momentin mukaan kaikissa toi-
minnanharjoittajien laitoksissa tulisi olla har-
joitettavaa toimintaa varten riittävät ja 
asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet. Direk-
tiivin liitteessä III on säädetty yksityiskohtai-
sista laitoksia koskevista vaatimuksista. 
Käyttäjän laitoksissa tilojen, laitteiden ja vä-
lineiden olisi lisäksi oltava toiminnaltaan sel-
laisia, että hankkeet voitaisiin toteuttaa mah-
dollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vä-
häistä eläinmäärää käyttäen ja hankkeesta ja 
toimenpiteistä johtuvat eläinsuojelulliset vaa-
timukset mahdollisimman hyvin huomioon 
ottaen. Säännökset vastaisivat voimassa ole-
van lain 5 §:n 1 momentissa koe-
eläinlaitoksille asetettuja yleisiä vaatimuksia.  
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin eläin-
ten lääkintää sekä terveyden- ja sairauden-
hoitoa varten edellytettävästä eläinlääkintä-
huollon järjestämisestä. Asianmukainen 
eläinlääkintähuolto edellyttää, että toimin-
nanharjoittajalla on viipymättä saatavilla 
toiminnan edellyttämää eläinlääkärin anta-
maa apua. Voimassa olevan lain 5 §:n 2 mo-
mentista poiketen säännöstä tarkennettaisiin 
siten, että eläinten terveyden- ja sairauden-
hoidon lisäksi myös eläinten lääkinnän tulisi 
kuulua osaksi eläinlääkintähuollon järjestä-
mistä. Eläinten lääkinnän piiriin kuuluisivat 
myös toimenpiteissä tarvittavat lääkkeet. 
Asianmukaisen eläinten lääkinnän järjestä-
minen edellyttää eläimille käytettävien lääk-
keiden tuntemista ja niiden käyttöön liittyvää 
asiantuntemusta. Käytännössä eläinlääkärin 
tulisi aina vastata eläinten terveyden- ja sai-
raudenhoidossa käytettävien lääkkeiden käy-
töstä.  

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarkemmat säännökset toiminnanharjoittajilta 
vaadittavista eläinten hoitoa ja toiminnan 
harjoittamista varten tarvittavia tiloja koske-
vista vaatimuksista sekä eläinlääkintähuollon 
järjestämisestä. Tästä olisi valtuutussäännös 
pykälän 4 momentissa. Asetukseen sisällytet-
täisiin muun muassa direktiivin liitteessä III 
asetetut yksityiskohtaiset pitovaatimukset. 
Direktiivin 28 artikla edellyttää apinoiden 
kasvattajilla strategiaa, jonka tavoitteena olisi 
nostaa vankeudessa kasvatettujen apinoiden 
jälkeläisten osuutta kaikkien kasvatettavien 
eläinten määrästä. Valtuutussäännöksen no-
jalla myös apinoita koskevasta kasvatusstra-
tegiasta voitaisiin säätää valtioneuvoston ase-
tuksessa.  

7 §. Henkilöstö. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin, että toiminnanharjoittajalla on 
oltava toiminnan laatu ja laajuus huomioon 
ottaen tarvittava määrä pätevää henkilöstöä. 
Säännöksellä pantaisiin täytäntöön direktii-
vin 23 artiklan 1 kohta. Direktiivin 20 artik-
lan 2 kohdan mukaisesti pykälän 2 momen-
tissa säädettäisiin, että toiminnanharjoittajan 
olisi nimettävä toiminnasta vastaava henkilö, 
joka on perehtynyt toiminnalle tässä laissa ja 
sen nojalla asetettuihin vaatimuksiin. Toi-
minnasta vastaavan henkilön olisi huolehdit-
tava siitä, että toiminnanharjoittaja noudattaa 
sen toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Toi-

minnanharjoittajan puolestaan olisi huoleh-
dittava siitä, että toiminnasta vastaavalle 
henkilölle osoitetaan riittävät voimavarat toi-
minnan järjestämiseksi sen toimintaa koske-
vien säännösten ja lupaehtojen mukaisesti. 
Säännös vastaisi voimassa olevan lain 6 §:n 1 
momenttia.  

Direktiivin 24 artiklan 1 kohdan mukaan 
jokaisella toiminnanharjoittajalla on oltava 
laitoksessa paikan päällä yksi tai useampi 
henkilö, joka olisi vastuussa toiminnanhar-
joittajan pitämien eläinten hyvinvoinnin ja 
hoidon valvonnasta, henkilöstön riittävästä 
määrästä ja pätevyydestä sekä henkilöstön 
koulutuksesta. Voimassa olevan lain mukaan 
nämä tehtävät kuuluvat yksin ehdotetun py-
kälän 2 momentissa tarkoitetulle toiminnasta 
vastaavalle henkilölle. Toiminnasta vastaava 
henkilö ei kuitenkaan välttämättä ole paikan 
päällä siellä, missä eläimiä pidetään. Direk-
tiivin mukaan edellä mainitut tehtävät tulee 
myös voida jakaa useamman henkilön kes-
ken. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siten 
toiminnanharjoittajan velvollisuudesta nime-
tä kuhunkin laitokseen yksi tai useampi lai-
toksesta vastaava henkilö, joka vastaa eläin-
ten hoidosta ja hyvinvoinnista laitoksessa ja 
huolehtisi siitä, että laitoksessa työskentelevä 
henkilöstö on riittävän koulutettua ja pätevää 
tehtäviensä suorittamiseksi. Lisäksi henkilön 
tai henkilöiden tulisi varmistaa, että eläinten 
kanssa työskentelevien henkilöiden saatavilla 
on laitoksessa pidettäviä eläimiä koskevaa 
tietoa. Jos toiminnanharjoittajalla on vain yk-
si laitos, voisi tämä halutessaan nimetä pykä-
län 2 momentissa tarkoitetun toiminnasta 
vastaavan henkilön myös laitoksesta vastaa-
vaksi henkilöksi.  Sen sijaan toiminnanhar-
joittaja, jolla on toimintaa useammassa lai-
toksessa eri puolilla maata, nimeäisi yhden, 
koko toiminnasta vastaavan henkilön lisäksi 
jokaiseen laitokseen laitoksesta vastaavan 
henkilön. Tehtäviensä luonteen vuoksi lai-
toksesta vastaavan henkilön on voitava olla 
tarvittaessa päivittäin paikan päällä laitokses-
sa.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
toiminnanharjoittajalla on oltava käytettävis-
sään nimetty eläinlääkäri eläinlääkintähuol-
toa varten. Sen lisäksi säädettäisiin, että di-
rektiivin 25 artiklan mukaisesti toiminnan-
harjoittaja voisi nimetyn eläinlääkärin sijaan 
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nimetä myös muun riittävän pätevän asian-
tuntijan antamaan eläinten hyvinvointiin ja 
kohteluun liittyvää neuvontaa, jos se olisi pi-
dettävien eläinten lajin tai muun vastaavan 
syyn takia tarkoituksenmukaisempi vaihtoeh-
to. Nimetyllä eläinlääkärillä ja asiantuntijalla 
olisi oltava asiantuntemusta eläinten käyttä-
misessä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin. 
Lisäksi käyttäjän nimetyn eläinlääkärin ja 
asiantuntijan olisi täytynyt suorittaa 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetut eläinten käyttöä tie-
teellisiin tarkoituksiin koskevat opinnot.   

Voimassa oleva laki edellyttää, että koe-
eläinlaitoksella on oltava nimetty eläinlääkäri 
eläinlääkintähuollon järjestämiseksi. Nime-
tyn eläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinlää-
kinnällisen avun antamisen lisäksi myös 
eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät 
neuvontatehtävät. Ehdotuksen mukaan eläin-
ten hyvinvointiin ja kohteluun liittyviä neu-
vontatehtäviä voisi jatkossa tietyissä tapauk-
sissa hoitaa muukin asiantuntija kuin eläin-
lääkäri. Tällainen tilanne voisi olla esimer-
kiksi silloin, kun toiminnanharjoittajan pitä-
mät eläimet ovat lajiltaan sellaisia, että ky-
seisen eläinlajin hyvinvointiin liittyvää asian-
tuntemusta ei ole saatavissa eläinlääkärikun-
nasta. Myös esimerkiksi luonnonvaraisten 
eläinten pyydystystekniikat saattavat edellyt-
tää erityistä tietoa ja kokemusta niiden vaiku-
tuksesta eläinten hyvinvointiin. Lähtökohtana 
muun pätevän asiantuntijan nimeämisessä 
eläinlääkärin sijasta tulisi aina olla eläinten 
hyvinvointiin liittyvät näkökohdat. Näin ol-
len ei olisi perusteltua nimetä asiantuntijaa 
eläinlääkärin sijaan vetoamalla esimerkiksi 
toiminnan pienimuotoisuuteen tai muihin 
toiminnan järjestelyyn liittyviin teknisiin 
seikkoihin. Lisäksi on huomattava, että ehdo-
tetun lain 6 §:n 3 momentissa säädettäisiin 
toiminnanharjoittajan velvollisuudesta järjes-
tää asianmukainen eläinlääkintähuolto eläin-
ten lääkintää sekä terveyden- ja sairauden-
hoitoa varten. Asianmukainen eläinten lää-
kinnän sekä terveyden- ja sairaudenhoidon 
järjestäminen edellyttäisi edelleen nimen-
omaan eläinlääkärin käyttämistä näissä teh-
tävissä, eikä sitä voitaisi korvata neuvontaa 
antavan muun pätevän asiantuntijan käytöllä.  

Pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella annettaisiin tarkempia sään-

nöksiä toiminnanharjoittajan henkilöstön teh-
tävistä.  

8 §. Henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaa-
timukset. Pykälässä säädettäisiin toiminnan-
harjoittajan henkilöstön koulutus- ja päte-
vyysvaatimuksista. Hankkeiden suunnitteli-
joiden koulutus- ja pätevyysvaatimuksista 
säädettäisiin 1 ja 2 momentissa. Toimenpitei-
tä tekevien, eläimiä hoitavien ja eläimiä lo-
pettavien henkilöiden yksityiskohtaisista 
koulutus- ja pätevyysvaatimuksista säädettäi-
siin asetuksella.  

Direktiivin 23 artiklan 2 kohta edellyttää, 
että toimenpiteitä ja hankkeita suunnittelevi-
en henkilöiden on täytynyt saada opetusta 
suoritettavaan työhön liittyvällä tieteenalalla 
ja heillä on oltava käytettävää lajia koskevaa 
tietoa. Perusedellytyksenä pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin, että hankkeen saa suunni-
tella tarkoitukseen soveltuvan ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka 
on lisäksi hyväksytysti suorittanut yliopiston 
tai korkeakoulun opetusohjelman mukaiset 
tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväk-
symät eläinten käyttöä tieteellisiin tarkoituk-
siin koskevat opinnot. Opinnoilla tarkoitet-
taisiin niitä opintoja, jotka vastaisivat voi-
massa olevan lain 10 §:n 1 momentissa sää-
dettyä koe-eläinkurssia. Voimassa olevan 
lain 10 §:ssä vastaava pätevyysvaatimus on 
asetettu eläinkokeen suorittajalle. Valtioneu-
voston asetuksella säädettäisiin edellä mainit-
tujen opintojen sisällöstä ja suorittamisesta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muun 
kuin suomalaisen yliopiston tai korkeakoulun 
opetusohjelman mukaisesti suoritettujen pä-
tevyyden saavuttamiseksi suoritettujen opin-
tojen hyväksymisestä. Hyväksymistä haettai-
siin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Hy-
väksyminen edellyttäisi, että kurssi tai sitä 
vastaavien opintosuoritusten sisältö vastaisi 
Suomessa pidettävää kurssia. Säännös vastai-
si voimassa olevan lain 10 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimenpiteitä 
tekevillä ja eläimiä hoitavilla tai lopettavilla 
henkilöillä olisi oltava osoitettuna riittävät 
tiedot ja taidot tehtävän suorittamiseksi en-
nen siihen ryhtymistä. Säännös vastaisi di-
rektiivin 23 artiklan 2 kohdan ensimmäistä 
alakohtaa. Tarkemmat koulutus- ja pätevyys-
vaatimukset annettaisiin valtioneuvoston ase-
tuksella.  



 HE 150/2012 vp  
  

 

28 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin 1 momentissa 
tarkoitettujen opintojen sisällöstä ja suoritta-
misesta. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella 
annettaisiin tarkempia säännöksiä 3 momen-
tissa tarkoitetuilta henkilöiltä edellytettävistä 
koulutus- ja pätevyysvaatimuksista. Direktii-
vin 23 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvalti-
oiden on julkaistava direktiivin liitteessä V 
esitettyjen tekijöiden pohjalta eri tehtäviä 
suorittavien henkilöiden koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä tarvittavan päte-
vyyden hankintaa, ylläpitoa ja osoittamista 
koskevat vaatimukset. Artiklan 4 kohdan 
mukaan artiklassa tarkoitettuja pätevyysvaa-
timuksia voidaan selventää unionin ei-
sitovilla ohjeilla. Komissio on aloittanut ar-
tiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ei-sitovien 
ohjeiden valmistelun pätevyysvaatimusten 
yhtenäistämiseksi unionin alueella. Käytän-
nössä on kaavailtu koulutuksen järjestämises-
tä moduuleiksi, joista eri tehtäviä suorittavat 
henkilöt voisivat koostaa tehtävässään tarvit-
semansa koulutuksen ja osoittaa pätevyyten-
sä omien tehtäviensä hoitamiseen. Moduuli-
malliin sisältyisi kaikille eläinten kanssa toi-
miville tai hankkeita suunnitteleville ja to-
teuttaville henkilöille pakollisia perusmoduu-
leja sekä eri tehtävissä vaadittavia erityismo-
duuleja. Näiden lisäksi voitaisiin koulutuk-
seen sisällyttää myös kansallisia moduuleja, 
joiden sisältö muokkautuisi kansallisten tar-
peiden mukaan. Valtioneuvoston asetuksessa 
voitaisiin tarkentaa eri tehtävissä toimivien 
henkilöiden pätevyysvaatimuksia vastaamaan 
valmisteilla olevaa unionin ohjeistusta.  

9 §. Hyvinvointiryhmä. Direktiivin 26 ar-
tiklassa säädetään toiminnanharjoittajan vel-
vollisuudesta perustaa eläinten hyvinvoinnis-
ta vastaava elin. Eläinten hyvinvoinnista vas-
taavaan elimeen tulee direktiivin mukaan 
kuulua ainakin yksi eläinten hyvinvoinnista 
ja hoidosta vastaava henkilö sekä käyttäjän 
kyseessä ollessa myös tutkijajäsen. Eläinten 
hyvinvoinnista vastaavan elimen on tehtävä 
yhteistyötä toiminnanharjoittajan nimetyn 
eläinlääkärin tai asiantuntijan kanssa. Direk-
tiivin mukaan jäsenvaltiot voivat sallia hy-
vinvoinnista vastaavan elimen tehtävien täyt-
tämisen myös muulla tavoin kun kyseessä on 
pienimuotoinen toiminta. Hyvinvoinnista 

vastaavan elimen tehtävistä on säädetty di-
rektiivin 27 artiklassa.  

Pykälässä säädettäisiin toiminnanharjoitta-
jan velvollisuudesta nimetä hyvinvointiryh-
mä, ryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin hyvinvoin-
tiryhmän nimeämisestä ja kokoonpanosta. 
Ryhmään tulisi kuulua ainakin 7 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu laitoksesta vastaava hen-
kilö tai henkilöt, 7 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettu nimetty eläinlääkäri tai muu pätevä asi-
antuntija sekä toiminnanharjoittajan ollessa 
käyttäjä ainakin yksi tutkimuksen edustaja. 
Ryhmän tehokkaan toiminnan kannalta on 
tarpeen, että nimetty eläinlääkäri tai muu pä-
tevä asiantuntija osallistuu jäsenenä sen toi-
mintaan. Ryhmää olisi suositeltavaa täyden-
tää myös toimenpiteitä tekevillä ja eläinten 
päivittäiseen hoitoon osallistuvilla henkilöil-
lä, jos laitoksesta vastaavat henkilöt eivät 
käytännössä osallistu näihin tehtäviin. Tut-
kimuksen edustajan tai edustajien tulisi oma-
ta hyvä tietämys laitoksessa toteutettavien 
hankkeiden tieteenalan eläinkokeellisista ja 
eläinten käytölle vaihtoehtoisista menetel-
mistä. Kunkin toiminnanharjoittajan tulisi 
koota hyvinvointiryhmä tarkoituksenmukai-
sella tavalla siten, että ryhmä voi toteuttaa 
tehokkaasti sille laissa annetut tehtävät. Eril-
listä hyvinvointiryhmää ei tarvittaisi pieni-
muotoisessa toiminnassa, jos toiminnanhar-
joittaja osoittaisi täyttävänsä ryhmälle sääde-
tyt tehtävät muilla tavoin. Käytännössä asia 
ratkaistaisiin toiminnanharjoittajan toiminta-
luvan käsittelyn yhteydessä. Toiminnanhar-
joittaja, jonka palveluksessa on vain muuta-
ma henkilö, voisi täyttää hyvinvointiryhmälle 
säädetyt velvoitteet esimerkiksi hankkimalla 
tarvitsemansa palvelut ulkopuoliselta asian-
tuntijalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan ryhmän teh-
tävänä olisi henkilöstön neuvonta eläinten 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ryh-
män tulisi myös kehittää ja tarkistaa sisäisiä 
menettelyitä toiminnanharjoittajan pitämien 
eläinten hyvinvointiin liittyvän valvonnan, 
raportoinnin ja seurannan osalta. Käyttäjän 
hyvinvointiryhmän tulisi lisäksi seurata 
hankkeiden kehitystä ja tuloksia eläinten hy-
vinvoinnin näkökulmasta. Hankkeiden ja nii-
den tulosten seurannan myötä ryhmän tulisi 
neuvoa tutkimus- ja hoitohenkilöstöä niistä 
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seikoista, joilla voitaisiin edelleen edistää 
korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen 
periaatteen toteutumista hankkeissa. Tar-
kempia säännöksiä ryhmän tehtävistä annet-
taisiin valtioneuvoston asetuksella siten kuin 
niistä on direktiivin 27 artiklassa säädetty.  

Pykälän 3 momentin mukaan hyvinvointi-
ryhmän antamasta neuvonnasta ja neuvon-
taan liittyvistä päätöksistä olisi direktiivin 27 
artiklan 2 kohdan mukaisesti pidettävä kirjaa 
ja kirjanpito säilytettävä vähintään kolme 
vuotta viimeisen siihen tehdyn merkinnän 
jälkeen. Pykälän 4 momentin mukaan ryh-
män tehtävistä annettaisiin tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella. Myös 
ryhmän kokoonpanosta ja kirjanpidosta voi-
taisiin antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella.  

10 §. Eläimiä koskeva kirjanpito ja tilastot. 
Pykälän 1 momentin 1-, 2- ja 4-kohdissa sää-
dettäisiin direktiivin 30 artiklan 1 kohdan a—
f alakohtien mukaisesti niistä seikoista, joista 
toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa. 
Momentin 1 kohdan mukaan kirjanpitoa olisi 
pidettävä kasvatettujen, hankittujen, toimitet-
tujen, toimenpiteessä käytettyjen, muualle 
luovutettujen ja vapaaksi päästettyjen eläin-
ten lajeista ja määristä, eläinten toimittajien 
ja vastaanottajien nimistä ja osoitteista sekä 
päivämääristä, jolloin eläimet on hankittu, 
toimitettu, päästetty vapaaksi tai luovutettu 
muualle. Momentin 2 kohdan mukaan kir-
janpitoa olisi pidettävä hankittujen eläinten 
alkuperästä ja 4 kohdan mukaan myös lope-
tettujen ja kuolleiden eläinten lajeista ja mää-
ristä sekä niiden tiedossa olevista kuolinsyis-
tä. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädet-
täisiin toiminnanharjoittajan velvollisuudesta 
pitää kirjaa eläimille annetuista lääkkeistä. 
Eläinten lääkekirjanpidosta on tarpeen säätää 
ehdotetussa laissa eläinten lääkitsemislain-
säädäntöön kaavailtujen muutosten vuoksi. 
Eläinten lääkitsemisestä annettua lakia 
(617/1997) ollaan uudistamassa siten, että si-
tä ei enää jatkossa sovellettaisi tämän lain 
nojalla tapahtuvaan lääkkeiden käyttöön 
eläimillä, ellei kyseessä ole eläin, joka tai 
josta saatuja tuotteita luovutetaan elintarvik-
keena käytettäväksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan olisi pyydettäessä laadittava tilas-
to 1 momentin 1 ja 4 kohdissa tarkoitetuista 

tiedoista ja toimitettava se Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle. Tilastoja pyydettäisiin 
direktiivin 54 artiklan 1 kohdan edellyttämää 
EU-raportointia varten siten, kuin niistä on 
54 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa menette-
lyssä päätetty.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin käyttä-
jänä toimivan toiminnanharjoittajan velvolli-
suudesta pitää kirjanpitoa toteutettavista 
hankkeista. Direktiivin 54 artiklan 2 kohdan 
edellyttämää EU-tilastointia varten käyttäjän 
olisi myös pidettävä kirjaa ja laadittava tilas-
tot hankkeissa käytetyistä eläimistä sekä 
eläimille tehtyjen toimenpiteiden tosiasialli-
sesta vakavuudesta. Nämä tiedot olisi toimi-
tettava vuosittain Etelä-Suomen aluehallinto-
virastolle.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti toi-
minnanharjoittajan velvollisuudesta säilyttää 
1– 3 momentissa tarkoitettua kirjanpitoa vä-
hintään viiden vuoden ajan viimeisen niihin 
tehdyn merkinnän jälkeen.  

Pykälän 5 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset luettelojen ja tilastojen sisällöstä, 
pitämisestä ja säilyttämisestä annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Asetuksella annet-
taisiin tarkempia vaatimuksia direktiivin 54 
artiklan 1 momentin raportointivaatimusten 
täyttämiseksi tarvittavien tilastotietojen laa-
timisesta. Valtioneuvoston asetuksella sää-
dettäisiin niistä eläinlajeista, joista on pidet-
tävä yksilökohtaista kirjanpitoa. Tällaisia 
eläinlajeja ovat direktiivin 31 artiklan mu-
kaan koirat, kissat ja apinat.  
 
 
 
3 luku  Hanke ja toimenpide 

11 §. Hankkeen ja toimenpiteen korvaami-
nen muilla menetelmillä. Pykälässä säädettäi-
siin velvollisuudesta noudattaa korvaamisen, 
vähentämisen ja parantamisen periaatetta 
käytettäessä eläimiä tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin. Pykälän 1 momentin mukaan 
hankkeen saisi toteuttaa vain, jos tavoitellun 
tuloksen saavuttamiseksi ei ole käytännössä 
mahdollista käyttää muuta tieteellisesti luo-
tettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, jo-
ka ei edellytä elävän eläimen käyttöä. Sään-
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nös vastaisi direktiivin 4 artiklan 1 kohtaa ja 
voimassa olevan lain 7 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että 
hankkeessa ei saisi käyttää useampia eläimiä 
kuin sen tarkoituksen saavuttaminen edellyt-
tää. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 
9 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä. Han-
ke ja toimenpide tulisi korvata, myös osittain, 
jos se tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi on 
mahdollista, muulla tieteellisesti luotettavalla 
menetelmällä, joka ei edellytä elävän eläimen 
käyttöä, tai menetelmällä, jossa eläinten ko-
konaismäärää tai eläimille aiheutettavaa ki-
pua, tuskaa, kärsimystä ja pysyvää haittaa 
voidaan vähentää. Säännös vastaisi voimassa 
olevan lain 7 §:n 2 momenttia ja sillä pantai-
siin täytäntöön direktiivin 4 artiklan 3 kohta 
toimenpiteissä käytettävien menetelmien 
osalta.  

12 §. Hankkeen tarkoitus. Pykälässä sää-
dettäisiin siitä, mitä tarkoituksia varten hank-
keita saisi toteuttaa.  Direktiivin 5 artiklassa 
säädetään tarkoituksista, joita varten eläimil-
le voidaan tehdä toimenpiteitä. Ehdotetussa 
pykälässä säädettäisiin hyväksytyistä tarkoi-
tuksista direktiivin mukaisesti, mutta toi-
menpiteiden hyväksyttyjen tarkoitusten si-
jaan säädettäisiin selvyyden vuoksi hankkei-
den hyväksytyistä tarkoituksista.   

Pykälän 1 kohdan mukaan hankkeita voi-
taisiin toteuttaa perustutkimuksessa. Pykälän 
2 kohdan mukaan hankkeita voitaisiin toteut-
taa, kun translaatio- tai soveltavan tutkimuk-
sen tavoitteena on ihmisten, eläinten tai kas-
vien taudin, sairauden tai muun häiriön tai 
näiden vaikutusten välttäminen, ehkäisemi-
nen, diagnosointi tai hoitaminen, kun tavoit-
teena on ihmisten, eläinten tai kasvien elin-
toimintojen arvioiminen, selvittäminen, sää-
teleminen tai muunteleminen tai kun tavoit-
teena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen 
ja tuotantoeläinten olosuhteiden parantami-
nen. Translaatiotutkimuksella tarkoitetaan 
sellaista tutkimusta, jossa perustutkimuksen 
tuloksia muunnetaan käytännön sovelluksik-
si. Pykälän 3 kohdan mukaan mitä tahansa 2 
kohdassa tarkoitettua tavoitetta varten saisi 
hankkeen toteuttaa myös lääkkeiden, elintar-
vikkeiden, rehujen ja muiden aineiden tai 
tuotteiden kehittämisen, valmistuksen tai nii-

den laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden 
testauksen yhteydessä. 

Pykälän 4—6 kohtien mukaan hankkeita 
voitaisiin toteuttaa myös silloin, kun hank-
keen tavoitteena on ympäristön suojelu ih-
misten tai eläinten terveyden tai hyvinvoin-
nin vuoksi, lajien säilyttämiseen tähtäävä tut-
kimus tai oikeuslääketieteelliset tutkimukset.  

Pykälän 7 kohdassa säädettäisiin hankkei-
den toteuttamisesta opetustarkoituksiin. Sen 
mukaan hankkeita saisi toteuttaa vain kor-
kea-asteen koulutukseen tai ammattitaidon 
hankkimiseen, ylläpitämiseen ja parantami-
seen tähtäävässä opetuksessa. Voimassa ole-
van lain 8 §:n 2 momentin mukaan eläinko-
keen saa suorittaa ihmisten ja eläinten hoi-
toon ja kokeiden tekemiseen tai koe-eläinten 
hoitoon tai käyttöön tähtäävässä koulutus- tai 
opetustarkoituksessa, jos kokeen suorittami-
nen on koulutuksen tai opetuksen kannalta 
ehdottoman välttämätöntä, eikä samaa tarkoi-
tusta voida saavuttaa yhtä tehokkaasti katsot-
tavalla audiovisuaalisella tai muulla sopivalla 
menetelmällä. Käytännössä ehdotus ei muut-
taisi opetustarkoituksiin tehtävän hankkeen 
tarpeellisuusarviointia, sillä ehdotetun lain 
11 §:n mukaan hankkeen saa toteuttaa vain, 
jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi ei 
ole käytännössä mahdollista käyttää muuta 
tieteellisesti luotettavaa menetelmää tai tes-
tausstrategiaa, joka ei edellytä elävän eläi-
men käyttöä.  

Ehdotetussa pykälässä lueteltu lista hank-
keiden hyväksyttävistä tarkoituksista olisi 
tyhjentävä. Säännöksessä listattaisiin ne tie-
teelliset tarkoitukset, joihin eläimiä saa käyt-
tää ehdotetussa laissa tarkoitetulla tavalla. 
Lain 13 §:n mukaan eläimille voitaisiin tehdä 
toimenpiteitä vain hankkeessa. Näin ollen 
eläimille saisi tehdä ehdotetussa laissa tarkoi-
tettuja toimenpiteitä vain tässä pykälässä lue-
teltuja tarkoituksia varten.  

13 §. Toimenpidettä koskevat yleiset peri-
aatteet. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
direktiivin 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
että toimenpiteitä saa tehdä vain hankkeessa. 
Direktiivin 13 artiklan 2 kohdassa on säädet-
ty eläimille tehtävien toimenpiteiden valin-
nassa noudatettavista yleisistä periaatteista. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin direktii-
vin mukaisesti, että toimenpide olisi tehtävä 
sen tarkoituksen saavuttaminen huomioon ot-
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taen sellaisella eläimellä, jolla on vähiten ky-
kyä kokea kipua, tuskaa, kärsimystä tai py-
syvää haittaa. Säännös vastaisi sisällöltään 
voimassa olevan lain 9 §:n 1 momentissa 
säädettyä eläinkokeessa käytettävän eläinla-
jin valintaa koskevaa säännöstä. Eläimen 
keskushermoston kehitystason sijaan viitat-
taisiin kuitenkin eläimen kykyyn kokea ki-
pua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. 
Lisäksi säädettäisiin, että tehtävä toimenpide 
olisi valittava ja tehtävä siten, että eläimelle 
aiheutuu mahdollisimman vähän kipua, tus-
kaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa ja että 
hanke kuitenkin todennäköisesti antaa luotet-
tavan tuloksen. Voimassa olevan lain 9 §:n 2 
momentissa säädetään eläinkokeen suoritta-
misesta vastaavalla tavalla. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan vaatimusta olisi kuitenkin 
noudatettava jo valittaessa eläimille tehtäviä 
toimenpiteitä.   

Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin direk-
tiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti sellais-
ten toimenpiteiden tekeminen, joihin liittyy 
vakavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä, joka 
todennäköisesti on pitkäkestoista ja jota ei 
voida lievittää. Säännöksessä määriteltäisiin 
yläraja sille, millaista kipua, tuskaa ja kärsi-
mystä tieteellisiin tarkoituksiin käytettävälle 
eläimelle ylipäätään voidaan aiheuttaa. Kiel-
losta voitaisiin poiketa vain direktiivin 55 ar-
tiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksel-
lisista ja tieteellisesti perustelluista syistä. 
Käytännössä hankelupalautakunta voisi 
poikkeuksellisista ja tieteellisesti perustel-
luista syistä myöntää hankkeelle luvan. 
Myönnetystä luvasta olisi kuitenkin ilmoitet-
tava välittömästi komissiolle ja muille jäsen-
valtioille. Komissio voisi ilmoituksen saatu-
aan joko hyväksyä luvan tai vaatia sen pe-
ruuttamista. Kiellosta poikkeaminen olisi siis 
varsin poikkeuksellista ja edellyttäisi paina-
via perusteita. Lisäksi pykälän 2 momentissa 
kiellettäisiin toimenpiteiden tekeminen eläi-
men kivun- ja tuskansietokyvyn tutkimiseksi. 
Säännös vastaisi voimassa olevan lain 9 §:n 3 
momentin viimeistä virkettä. Käytännössä 
säännöksellä tarkoitettaisiin sen tutkimista, 
miten paljon eläin sietää kipua ja tuskaa en-
nen kuin se menehtyy.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toi-
menpiteen päättymisestä eläimen kuolemaan. 
Säännös vastaisi direktiivin 13 artiklan 3 

kohtaa. Toimenpiteen päättymistä eläimen 
kuolemaan olisi mahdollisuuksien mukaan 
vältettävä ja se olisi korvattava varhaisella ja 
inhimillisellä päätepisteellä. Inhimillisellä 
päätepisteellä tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin 
toimenpide yksittäisen eläimen kohdalla pää-
tetään kivun tai muun kärsimyksen välttämi-
seksi. Toimenpide voidaan päättää keskeyt-
tämällä toimenpide, poistamalla kipu lääki-
tyksellä tai lopettamalla eläin. Inhimillinen 
päätepiste tulee määritellä etukäteen hank-
keen toimenpiteitä suunniteltaessa sopivien 
indikaattorien avulla. Päätepiste tulee asettaa 
mahdollisimman aikaiseksi siten, että eläi-
men kipu ja kärsimys voidaan joko kokonaan 
välttää tai vähentää sitä pienimpään mahdol-
liseen ilman, että tutkimuksen tavoitetta vaa-
rannetaan. Tilanteessa, jossa toimenpide joh-
taisi eläimen kuolemaan, eläin tulisi lopettaa 
sitä ennen mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa etukäteen asetettujen indikaattorien 
perusteella.  Jos eläinten kuolemaa toimenpi-
teen lopussa ei voida välttää, olisi toimenpide 
suunniteltava siten, että se johtaa mahdolli-
simman harvan eläimen kuolemaan. Lisäksi 
edellytettäisiin eläimen kärsimyksen keston 
lyhentämistä ja kärsimyksen voimakkuuden 
vähentämistä mahdollisimman paljon, niin 
että kuolema on mahdollisuuksien mukaan 
kivuton.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella annettaisiin tarkempia säännöksiä toi-
menpiteessä käytettävien eläinten valinnasta. 
Asetuksella säädettäisiin ainakin direktiivin 7 
artiklassa säädettyjen erittäin uhanalaisten la-
jien ja direktiivin 8 artiklassa säädettyjen 
apinoiden käyttöä koskevista rajoituksista. 
Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä myös toimenpiteiden 
valinnasta ja eläimelle aiheutuvan kivun, tus-
kan, kärsimyksen ja pysyvän haitan vähen-
tämisestä.  

14 §. Kivunpoiston käyttäminen. Pykälässä 
säädettäisiin kivunpoiston käyttämisestä toi-
menpiteiden yhteydessä. Pykälän 1 momen-
tin mukaan eläimelle toimenpiteestä aiheutu-
vaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää 
haittaa olisi aina lievitettävä kaikilla toimen-
piteen tarkoituksen kannalta mahdollisilla ta-
voilla, jollei lievittämisestä aiheudu eläimelle 
yhtä suurta tai suurempaa haitallista vaiku-
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tusta kuin itse toimenpiteestä. Säännös vas-
taisi direktiivin 14 artiklan 1 kohdan ensim-
mäistä alakohtaa ja 2 kohtaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan toimenpiteitä, 
joihin liittyy vakavia vammoja, jotka saatta-
vat aiheuttaa voimakasta kipua, ei saisi tehdä 
ilman anestesiaa. Anestesialla tarkoitetaan 
kivun poistoa toimenpiteen ajaksi. Anestesia 
voi käytännössä merkitä joko yleisanestesiaa 
eli nukutusta tai puudutusta eli kivun tunnon 
poistamista toimenpidealueelta. Säännös vas-
taisi direktiivin 14 artiklan 1 kohdan toista 
alakohtaa.  

Pykälän 3 momentissa kiellettäisiin anta-
masta eläimelle ilman riittävää anestesiaa tai 
kivunpoistoa sellaista lääkettä, joka estää tai 
rajoittaa eläintä ilmaisemasta kipua. Lääk-
keellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, 
jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti 
käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sai-
rautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. 
Lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ul-
koisesti käytettävä aine tai aineiden yhdis-
telmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläi-
men elintoimintojen palauttamiseksi, kor-
jaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, 
immunologisen tai metabolisen vaikutuksen 
avulla taikka terveydentilan tai sairauden 
syyn selvittämiseksi. Pykälässä tarkoitettuja 
lääkkeitä ovat esimerkiksi perifeeriset lihas-
relaksantit, jotka halvaannuttavat luurankoli-
hakset estämällä hermo-lihasliitoksen toimin-
taa. Klassinen esimerkki tällaisesta lääkkees-
tä on nuolimyrkkynäkin käytetty kurare ja 
sen johdannaiset.  

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä anestesian ja kipulääkityksen 
käytöstä.  

15 §. Toimenpiteiden vakavuusluokitus. 
Pykälässä säädettäisiin toimenpiteistä eläi-
melle aiheutuvan kivun, tuskan, kärsimyksen 
ja pysyvän haitan arvioimisesta ennen toi-
menpiteeseen ryhtymistä. Toimenpiteen va-
kavuus määräytyisi sen kivun, tuskan, kärsi-
myksen tai pysyvän haitan mukaan, jonka 
yksittäisen eläimen oletetaan kokevan toi-
menpiteen aikana. Toimenpiteiden vakavuus 
arvioitaisiin 24 §:ssä tarkoitetussa hankelu-
pahakemuksessa ja määritettäisiin 25 §:ssä 
tarkoitetussa hankeluvassa.  

Käytännössä hankeluvan hakijalta edelly-
tettäisiin arvion esittämistä toimenpiteiden 
vakavuusluokista hankelupahakemuksen yh-
teydessä. Hankelupalautakunta voisi hyödyn-
tää hakijan esittämää arviota määrittäessään 
toimenpiteiden vakavuusluokat. Vakavuus-
luokituksella olisi merkitystä esimerkiksi sen 
suhteen, määrättäisiinkö hankkeesta tehtä-
väksi lain 29 §:ssä tarkoitettu takautuva arvi-
ointi. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakavuus-
luokkia olisi neljä: ei toipumista, lievä, koh-
talainen ja vakava. Säännös vastaisi direktii-
vin 15 artiklan 1 kohtaa.  

Perusteet toimenpiteiden jakamisesta eri 
vakavuusluokkiin on säädetty direktiivin liit-
teessä VIII. Direktiivin mukaan ei toipumista 
-vakavuusluokkaan kuuluvat sellaiset toi-
menpiteet, jotka tehdään kokonaisuudessaan 
yleisanestesiassa josta eläin ei palaudu ta-
juihinsa. Lievä -vakavuusluokkaan kuuluvat 
toimenpiteet, joiden seurauksena eläin to-
dennäköisesti kokee lyhytaikaisesti lievää ki-
pua, tuskaa tai kärsimystä sekä sellaiset toi-
menpiteet, jotka eivät merkittävästi heikennä 
eläimen hyvinvointia tai yleiskuntoa. Kohta-
lainen -vakavuusluokkaan kuuluvien toimen-
piteiden seurauksena eläin todennäköisesti 
kokee lyhytkestoista kohtalaista kipua, tus-
kaa tai kärsimystä tai pitkäkestoista lievää 
kipua tuskaa tai kärsimystä. Lisäksi tähän 
luokkaan kuuluvat toimenpiteet, jotka toden-
näköisesti heikentävät eläimen hyvinvointia 
tai yleiskuntoa kohtalaisesti. Vakava -
vakavuusluokkaan luokitellaan toimenpiteet, 
joiden seurauksena eläin todennäköisesti ko-
kee vakavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä tai 
pitkäkestoista kohtalaista kipua, tuskaa tai 
kärsimystä, sekä sellaiset toimenpiteet, jotka 
todennäköisesti heikentävän vakavasti eläin-
ten hyvinvointia ja yleiskuntoa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella annettaisiin tarkemmat säännökset toi-
menpiteiden vakavuuden luokittelusta. Ase-
tuksessa luokittelua tarkennettaisiin direktii-
vin liitteen VIII tarkoittamalla tavalla.   
 
4 luku  Eläimet 

16 §. Tavoitekasvatusvaatimus ja eläinten 
alkuperä. Pykälän 1 momentin mukaan 
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hankkeissa olisi aina pyrittävä käyttämään 
eläimiä, jotka on kasvatettu käytettäväksi tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin (tavoitekas-
vatettuja eläimiä). Tavoitekasvatusvaatimuk-
sesta on säädetty vastaavalla tavalla voimas-
sa olevan lain 11 §:n 1 momentissa. Hank-
keissa yleisesti käytettyjen eläinten tulisi kui-
tenkin aina olla tavoitekasvatettuja. Valtio-
neuvoston asetuksella säädettäisiin direktii-
vin 10 artiklan ja liitteen I mukaisesti tar-
kemmin niistä eläinlajeista, joihin kuuluvien 
eläinten olisi oltava tavoitekasvatettuja. Di-
rektiivin liitteen I mukaan tällaisia eläinlajeja 
olisivat hiiret, rotat, marsut, kultahamsterit, 
kiinankääpiöhamsterit, gerbiilit, kaniinit, koi-
rat, kissat, kaikki apinalajit, sammakot ja 
seeprakalat.  

Lakiehdotuksen 26 §:n 3 momentin 1 koh-
dan mukaan hankeluvassa voitaisiin tieteelli-
sin perustein myöntää poikkeus tavoitekasva-
tusvaatimuksesta. Säännöksellä pantaisiin 
täytäntöön direktiivin 10 artiklan 3 kohta. 
Tällainen poikkeus olisi tarpeen esimerkiksi 
silloin, kun hankkeessa tutkitaan lemmikki-
koirien geeniperimää tai kilpailevien reki-
koirien fysiologiassa tapahtuvia muutoksia. 
Voimassa olevan lain mukaan Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto voi erityisestä syystä 
myöntää poikkeuksen tavoitekasvatusvaati-
muksesta, jos eläinkokeen tavoitteen saavut-
tamiseksi vaadittavaa tavoitekasvatettua koe-
eläintä ei ole saatavissa. Tieteellisin perustein 
myönnettävä poikkeus tavoitekasvatusvaati-
muksesta on kuitenkin tarkoituksenmukai-
sempaa siirtää hankelupalautakunnan ratkais-
tavaksi samassa yhteydessä hankkeen lupa-
harkinnan kanssa.  

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti, että irrallaan tavattuja tai villiintyneitä 
kotieläinlajeihin kuuluvia eläimiä ei saisi 
käyttää hankkeessa, jollei lain 26 §:n 3 mo-
mentista muuta johdu. Kielto on tarpeen, 
koska näiden eläinten taustaa ei yleensä tun-
neta ja koska eläinten kiinniottaminen ja kä-
sittely aiheuttaa niille usein kärsimystä. Eh-
dotetun lain 26 §:n 3 momentin 2 kohdan 
mukaan hankeluvassa voitaisiin kuitenkin 
myöntää poikkeus edellä mainitusta vaati-
muksesta, jos on olemassa erityisen tärkeä 
tarve eläinten terveyttä ja hyvinvointia taikka 
ympäristön tai ihmisten ja eläinten terveyden 

vakavia uhkia koskeville tutkimuksille, ja 
voidaan tieteellisesti perustella, että hank-
keen tarkoitus voidaan saavuttaa vain käyt-
tämällä irrallaan tavattua tai villiintynyttä 
eläintä. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön 
direktiivin 11 artiklan 2 kohta. Voimassa 
olevassa laissa ei ole säädetty vastaavaa 
poikkeusmahdollisuutta irrallaan tavattujen, 
kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttä-
miseksi eläinkokeissa. Esimerkiksi eläimiin 
tai ihmisiin leviävien vaarallisten tartuntatau-
tien leviämisen ehkäisemiskeinojen tutkimi-
seksi saattaisi kuitenkin olla tarpeellista pyy-
dystää ja tutkia esimerkiksi villiintyneitä kis-
soja sen selvittämiseksi, miten eri torjunta-
strategiat tehoavat taudinaiheuttajan rajoit-
tamiseen tai hävittämiseen. Villiintyneiden 
eläinyksilöiden tutkimus voisi olla tarpeen 
myös esimerkiksi selvitettäessä villiintymi-
sen vaikutuksia eläimen hyvinvointiin.  

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin direktiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaises-
ti, että hankkeessa ei saisi käyttää luonnosta 
pyydystettyjä eläimiä, jollei lain 26 §:n 3 
momentista muuta johdu. Ehdotetun lain 
26 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan hanke-
luvassa voitaisiin kuitenkin myöntää poikke-
us edellä mainitusta vaatimuksesta, jos voi-
daan tieteellisesti perustella, että hankkeen 
tarkoitusta ei voida saavuttaa käyttämällä ta-
voitekasvatettua eläintä. Säännös vastaisi di-
rektiivin 9 artiklan 2 kohtaa. Voimassa ole-
van lain 12 §:n 1 momentin mukaan luonnos-
ta pyydystettyä eläintä saa käyttää eläinko-
keeseen vain, jos se on ehdottoman välttämä-
töntä kokeen tarkoituksen saavuttamiseksi. 
Käytännössä hankelupalautakunta harkitsisi 
lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä, onko 
luonnosta pyydystetyn eläimen käyttö hank-
keessa perusteltua.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta ilmoittaa eläimen käyttötarkoituk-
sesta luovuttajalle, jos eläin hankitaan käytet-
täväksi hankkeessa muualta kuin kasvattajal-
ta tai toimittajalta. Tällä varmistettaisiin, ettei 
eläimiä päätyisi hankkeissa käytettäväksi 
vastoin luovuttajan tahtoa. Säännös vastaisi 
voimassa olevan lain 11 §:n 2 momentin tois-
ta virkettä.  

17 §. Eläimen pyydystäminen luonnosta. 
Pykälässä säädettäisiin eläinten luonnosta 
pyydystämiselle asetettavista vaatimuksista 
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silloin, kun pyydystäminen on sallittua 
26 §:n nojalla. Pykälän 1 momentin mukaan 
eläimen saisi luonnosta pyydystää vain päte-
vä henkilö, jolla on riittävät tiedot pyydystä-
mistekniikasta ja riittävät taidot eläimen kä-
sittelemiseksi. Pyydystämisessä olisi käytet-
tävä sellaista hankeluvassa hyväksyttyä me-
netelmää, joka ei aiheuta eläimelle vältettä-
vissä olevaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai py-
syvää haittaa. Säännöksellä pantaisiin täytän-
töön direktiivin 9 artiklan 3 kohdan ensim-
mäinen alakohta. Villin ja ihmisiin tottumat-
toman eläimen pyydystäminen luonnosta on 
eläimelle ahdistava tilanne ja siihen liittyy 
kohonnut riski eläimen vahingoittumisesta ja 
kärsimisestä eläimen kiinnioton ja käsittelyn 
yhteydessä. Erityistä huomiota tulisikin kiin-
nittää siihen, että eläimiä luonnosta pyydys-
tävät henkilöt tuntevat luonnonvaraisten 
eläinten käsittelyn erityispiirteet ja ottavat 
nämä huomioon eläinten kiinniotossa ja kä-
sittelyssä. Luonnosta pyydystettävien eläin-
ten pyydystämisessä tulisi aina pyrkiä käyt-
tämään eläinten hyvinvoinnin kannalta par-
haita saatavilla olevia menetelmiä. Käytettä-
vät pyydystämismenetelmät olisikin tarpeen 
arvioida hankeluvan käsittelyn yhteydessä. 
On huomattava, että luonnonvaraisten eläin-
ten pyydystämiseksi tarvittavista luvista on 
säädetty myös luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996) ja metsästyslaissa (615/1993). 

Direktiivin 9 artiklan 3 kohdan toisessa ala-
kohdassa säädetään loukkaantuneen luonnos-
ta pyydystetyn eläimen auttamisvelvollisuu-
desta. Jos eläimen huomataan pyydystettäes-
sä tai sen jälkeen olevan loukkaantunut tai 
sairas, on eläinlääkärin tai muun pätevän 
henkilön tutkittava eläin ja on toteutettava 
toimia eläimen kärsimyksen minimoimiseksi. 
Direktiivin mukaan toimivaltaiset viranomai-
set voivat myöntää poikkeuksia edellä maini-
tusta vaatimuksesta, jos se on tieteellisesti 
perusteltua. Sairaan tai vahingoittuneen 
eläimen auttamisvelvollisuudesta on säädetty 
eläinsuojelulain 14 §:ssä. Sen mukaan sairas-
ta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa 
tilassa olevaa kotieläintä tai muuta ihmisen 
hoidossa olevaa eläinten on joko itse autetta-
va tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle 
tai hoitajalle tai eläinsuojeluviranomaiselle. 
Jos luonnosta hanketta varten pyydystetyn 
eläimen havaittaisiin olevan loukkaantunut 

tai sairas, tulisi sitä auttaa eläinsuojelulain 
14 §:n velvoittamana. Kuitenkin jos hank-
keen tarkoitus edellyttäisi esimerkiksi sairai-
den luonnonvaraisten eläinten pyydystämistä 
ja tutkimista, voitaisiin yleisestä auttamisvel-
vollisuudesta poiketa hankeluvassa hyväksy-
tyllä tavalla.  

Pykälän 2 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä eläinten pyydystämisestä sekä 
eläimen pyydystävän henkilön pätevyysvaa-
timuksista voitaisiin tarvittaessa antaa valtio-
neuvoston asetuksella.  

18 §. Eläinten yksilöinti. Pykälän mukaan 
eläimet olisi merkittävä tai niiden olisi oltava 
muuten tunnistettavissa siten kuin valtioneu-
voston asetuksessa säädetään. Säännös vas-
taisi voimassa olevan lain 15 §:ää. Eläinten 
yksilöimiseksi ne on voitava tunnistaa yksi-
löllisesti tai kuuluvaksi johonkin tunnistetta-
vaan ryhmään. Direktiivin 32 artiklassa on 
säädetty yksityiskohtaisia vaatimuksia koiri-
en, kissojen ja apinoiden merkinnälle ja tun-
nistamiselle. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin yksityiskohtaisemmin siitä, mi-
ten eläimet on merkittävä tai miten niiden tu-
lee olla muuten tunnistettavissa.  

19 §. Eläimen uudelleen käyttäminen. Py-
kälässä säädettäisiin niistä ehdoista, joiden 
täyttyessä eläintä voitaisiin käyttää uudelleen 
toimenpiteessä. Eläimen uudelleen käyttämi-
sellä tarkoitettaisiin eläimen käyttämistä toi-
sen tai useamman kerran sellaisiin toisistaan 
riippumattomiin toimenpiteisiin, joiden tie-
teellinen tavoite poikkeaa toisistaan. Uudel-
leen käyttöä on vain sellainen käyttö, jossa 
voitaisiin vaihtoehtoisesti käyttää myös sel-
laista toista eläintä, jolle ei ole aiemmin tehty 
lainkaan toimenpiteitä. Jos hankkeessa on 
esimerkiksi tarpeen selvittää nahan alle in-
jektoitavan testiaineen pitkäaikaista vaikutus-
ta eläimen verenpaineeseen ja eläimelle on 
tätä tarkoitusta varten asennettava ensin py-
syvä kehonsisäinen telemetrialaite mittaa-
maan verenpainetta, testiaineen injektointia 
ei katsottaisi eläimen uudelleen käytöksi. Jot-
ta toimenpiteen tavoite saavutettaisiin, testi-
aineen injektoinnissa ei voitaisi käyttää sel-
laista eläintä, jolle ei ole aiemmin asetettu 
verenpainetta mittaavaa telemetrialaitetta. 
Sen sijaan kyseessä olevan eläimen käyttä-
minen näiden toimenpiteiden jälkeen toi-
menpiteessä, joka ei mitenkään liity aiemmin 
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tehtyihin toimenpiteisiin, tulkittaisiin eläimen 
uudelleen käytöksi. Uudelleen käyttö voisi 
tapahtua joko samassa hankkeessa tai toises-
sa hankkeessa. Uudelleen käyttöjen määrää 
ei ole rajoitettu.  

Ehdotetussa pykälässä tarkennettaisiin 
eläinten uudelleen käytön säännöksiä vas-
taamaan direktiivin 16 artiklan 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia. Eläimelle, jolle on jo 
tehty yksi tai useampia toimenpiteitä, saisi 
käyttää uudelleen vain, jos uuden toimenpi-
teen arvioidaan kuuluvan vakavuusluokkaan 
lievä, kohtalainen tai ei toipumista.  Eläimen 
uudelleen käyttö edellyttäisi, että eläimelle 
aiempien tehtyjen toimenpiteiden tosiasialli-
nen vakavuus on ollut lievä tai kohtalainen ja 
voidaan osoittaa, että eläimen yleinen ter-
veydentila ja hyvinvointi ovat palautuneet 
täysin ennalleen. Lisäksi uudelleen käytön 
olisi oltava ehdotetun lain 7 §:n 4 momentis-
sa tarkoitetun nimetyn eläinlääkärin ohjeiden 
mukaista, kun otetaan huomioon eläimen ko-
ko elinkaaren kokemukset. Eläinlääkäri voi 
antaa esimerkiksi kirjallisen ohjeen siitä, mil-
laisissa tapauksissa eläinten uudelleen käyttö 
on mahdollista.  

Ehdotetun lain 26 §:n 3 momentin 4 koh-
dassa säädettäisiin direktiivin 16 artiklan 2 
kohdan mukaisesti mahdollisuudesta poiketa 
19 §:n 1 kohdan vaatimuksesta. Hankeluvas-
sa voitaisiin poikkeuksellisissa olosuhteissa 
myöntää lupa myös sellaisen eläimen uudel-
leen käyttämiseen, jolle aiemmin tehtyjen 
toimenpiteiden tosiasiallinen vakavuus on ol-
lut muu kuin lievä tai kohtalainen. Luvan 
myöntäminen edellyttäisi, että eläinlääkäri 
tarkastaa eläimen ennen sen käyttämistä ja 
että eläintä ei ole käytetty useammin kuin 
kerran toimenpiteessä, johon liittyy vakavaa 
kipua, tuskaa tai vastaavaa kärsimystä.  

20 §. Eläimen lopettaminen. Eläinsuojelun 
perusperiaatetta noudattaen eläimelle ei saa 
tuottaa tarpeetonta kärsimystä. Pykälän 1 
momentin mukaan eläin olisi lopetettava 
mahdollisimman vähän kipua, tuskaa ja kär-
simystä aiheuttaen. Säännös vastaisi direktii-
vin 6 artiklan 1 kohtaa.  

Hankeluvassa on oltava ennakoituna hank-
keen eläimelle aiheuttama kipu, tuska, kär-
simys tai haitta, jolle lupaviranomainen voi 
antaa luvan hankkeesta odotettavissa olevan 
hyödyn ja koituvan haitan suhteen perusteel-

la. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vel-
voitteesta lopettaa eläin viipymättä, jos 
hankkeessa tapahtuu jotain sellaista odotta-
matonta, joka tuottaa eläimelle voimakasta 
kipua, tuskaa tai kärsimystä, jota ei voida 
poistaa lääkityksellä tai muilla toimilla. 
Säännös vastaisi sisällöltään voimassa olevan 
lain 13 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin eläi-
men lopettamisesta toimenpiteen päättyessä. 
Voimassa olevan lain 13 §:n 2 momentin 
mukaan koe-eläin on lopetettava eläinkokeen 
päättyessä, jos on todennäköistä, että se tulee 
kärsimään jatkuvaa kipua tai tuskaa. Direk-
tiivin 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti eläin 
olisi lopetettava toimenpiteen päättyessä, jos 
on todennäköistä, että se tulee kärsimään 
edelleen kohtalaista tai vakavaa kipua, tus-
kaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Tältä 
osin voimassa olevan lain säännöstä tarken-
nettaisiin sanamuodoltaan vastaamaan direk-
tiivin vaatimusta.   

Pykälän 4 momentin mukaan päätöksen 
eläimen lopettamisesta tekisi eläinlääkäri tai 
muu pätevä henkilö. Pätevällä henkilöllä tar-
koitettaisiin henkilöä, jolla on riittävät tiedot 
kyseisen eläimen terveydentilan ja hyvin-
voinnin sekä sen kokeman kivun, tuskan ja 
kärsimyksen arvioimiseksi.  

Ehdotetun pykälän 5 momentissa säädettäi-
siin eläinten lopetuspaikasta direktiivin 6 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti. Eläin olisi lope-
tettava toiminnanharjoittajan laitoksessa, ell-
ei kysymyksessä ole hanke, joka toteutetaan 
kenttäolosuhteissa. Kenttäolosuhteilla tarkoi-
tettaisiin esimerkiksi luonnonympäristöä tai 
sellaisia tiloja, jotka eivät kuulu toiminnan-
harjoittajan laitokseen.  

Direktiivin 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että 
eläimen hyvinvoinnista olisi huolehdittava ja 
sen olisi saatava tarvitsemaansa hoitoa, jos 
sitä ei lopeteta toimenpiteen päätyttyä. Sään-
nös vastaa voimassa olevan lain 13 §:n 3 
momenttia. Lisäksi säädettäisiin, että valtio-
neuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat 
säännökset eläinten lopettamisesta. Valtio-
neuvoston asetuksella annettaisiin direktiivin 
liitteen IV mukaisesti tarkemmat säännökset 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävi-
en eläinten lopettamiseen käytettävistä lope-
tusmenetelmistä.  
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5 luku  Toiminnan harjoittamisen lu-

vanvaraisuus  

21 §. Toimintalupa ja sen hakeminen. Sel-
kärankaisia ja pääjalkaisia eläimiä saisi kas-
vattaa, toimittaa ja käyttää tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin tarkoituksiin vain alue-
hallintoviraston luvalla (toimintalupa). Di-
rektiivin 20 artiklan 1 kohdan mukaan jäsen-
valtioiden on varmistettava, että kaikki kas-
vattajat, toimittajat ja käyttäjät ovat toimival-
taisen viranomaisen hyväksymiä ja rekiste-
röimiä.  

Ehdotetun pykälän 1 ja 2 momentissa toi-
minnanharjoittajien toimintalupien käsittely 
keskitettäisiin Etelä-Suomen ja Itä-Suomen 
aluehallintovirastoille. Lupaa olisi haettava 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, jos lu-
van hakijan kotipaikka on Etelä-Suomen, 
Lounais-Suomen tai Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella ja Itä-
Suomen aluehallintovirastolta, jos luvan ha-
kijan kotipaikka on Itä-Suomen, Pohjois-
Suomen tai Lapin aluehallintoviraston toimi-
alueella. Järjestelyllä pyrittäisiin siihen, että 
näissä kahdessa aluehallintovirastossa voitai-
siin varmistaa sellainen asiantuntemus laitos-
ten teknisistä vaatimuksista ja siellä harjoitet-
tavasta toiminnasta, jota voidaan edellyttää 
toimintalupien lupaharkinnassa ja myöntämi-
seen liittyvissä tarkastuksissa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lupa-
hakemuksesta. Lupahakemuksesta tulisi käy-
dä ilmi 6, 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut tiedot toi-
minnanharjoittajan tiloista, laitteista ja väli-
neistä, eläinlääkintähuollosta, henkilöstöstä 
ja hyvinvointiryhmästä tai vaihtoehtoisesti 
selvitys hyvinvointiryhmälle asetettujen vel-
vollisuuksien täyttämisestä muulla tavoin. 
Tarkemmat säännökset lupahakemuksen si-
sällöstä annettaisiin valtioneuvoston asetuk-
sella.   

22 §. Toimintaluvan myöntäminen. Pykä-
lässä säädettäisiin toimintaluvan myöntämi-
sen edellytyksistä. Direktiivin 20 artiklan 1 
kohdan mukaan kasvattajalle, toimittajalle tai 
käyttäjälle voidaan myöntää hyväksyntä 
vain, jos toimija täyttää sille direktiivissä 
asetetut vaatimukset. Direktiivin mukaan hy-
väksyntä voidaan myöntää määräajaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan toimintaluvan 
myöntämisen edellytyksenä olisivat ehdote-
tun lain 2 luvussa säädettyjen toiminnanhar-
joittajalle asetettujen vaatimusten täyttymi-
nen tilojen, laitteiden ja välineiden, henkilös-
tön ja eläinlääkintähuollon järjestämisen 
osalta. Lisäksi edellytettäisiin, että myös 
muut ehdotetussa laissa tai sen nojalla toi-
minnan harjoittamiselle asetetut vaatimukset 
täyttyvät. Pykälän 2 momentin mukaan toi-
mintalupa voitaisiin myöntää myös määrä-
ajaksi.   

Pykälän 3 momentin mukaan toiminnan 
harjoittamiseen tarkoitetut tilat olisi tarkastet-
tava ennen toimintaluvan myöntämistä. Tar-
kastuksen avulla voitaisiin varmistua siitä, et-
tä tilat soveltuvat niissä harjoitettavaksi aiot-
tuun toimintaan ja vastaavat hakemuksessa 
esitettyä. Säännös vastaisi voimassa olevan 
lain 18 §:n 3 momentin vaatimusta tilojen 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä ennen 
toiminnan aloittamista.  

23 §. Muutokset henkilöstössä ja toimin-
nassa. Direktiivin 20 artiklan 4 kohdan mu-
kaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista muu-
toksista, jotka liittyvät laitoksen toiminnasta 
vastaaviin henkilöihin, eläinten hyvinvoin-
nista vastaaviin henkilöihin ja nimettyyn 
eläinlääkäriin tai muuhun pätevään asiantun-
tijaan. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
toiminnanharjoittajan velvollisuudesta il-
moittaa viipymättä 7 §:n 1, 2 ja 4 momentis-
sa tarkoitettuihin henkilöiden vaihtumisesta 
toimintaluvan myöntäneelle aluehallintovi-
rastolle. Lisäksi säädettäisiin käyttäjänä toi-
mivan toiminnanharjoittajan velvollisuudesta 
ilmoittaa viipymättä 25 §:n 2 momentissa tar-
koitettujen hankkeen toteuttamisesta vastaa-
vien henkilöiden vaihtumisesta Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle. Ilmoitus olisi 
tarpeen valvonnan tarpeisiin pidettävän 
46 §:ssä säädetyn hankerekisterin ajan tasalla 
pitämiseksi. Toiminnanharjoittajan tulisi 
huolehtia siitä, että sillä on aina ajantasainen 
tieto kunkin hankkeen toteuttamisesta vas-
taavasta henkilöstä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että 
jos toimintaa tai laitoksen rakennetta muutet-
taisiin merkittävästi tavalla, joka voisi vai-
kuttaa haitallisesti eläinten hyvinvointiin, 
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toimintalupaa olisi haettava uudelleen. Tällä 
pyrittäisiin varmistamaan eläinten hyvin-
voinnin turvaaminen tilanteissa, joissa laitok-
sen toimintaa tai rakennetta muutetaan toi-
mintaluvan myöntämisen jälkeen. Toiminnan 
muuttamisella tarkoitettaisiin esimerkiksi lai-
toksessa pidettävien eläinten määrän merkit-
tävää lisäystä tai uusien eläinlajien hankki-
mista. Lisäksi säädettäisiin, että toiminnan 
lopettamisesta olisi ilmoitettava viipymättä 
luvan myöntäneelle aluehallintovirastolle.  
 
6 luku  Hankkeen luvanvaraisuus 

24 §. Hankelupa ja sen hakeminen. Direk-
tiivin 36 artiklan 1 kohdan mukaan hankkeita 
ei saa toteuttaa ilman toimivaltaisen viran-
omaisen ennalta antamaa hyväksyntää. Ehdo-
tetun pykälän 1 momentin mukaan hankkeen 
saisi toteuttaa vain hankelupalautakunnan 
myöntämällä luvalla. Säännös vastaisi sisäl-
löltään nykyistä käytäntöä, jossa eläinkokeen 
saa suorittaa vain eläinkoelautakunnan luval-
la.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lupa-
hakemuksen sisällöstä. Direktiivin 37 artik-
lan 1 kohdan mukaan hankkeen hyväksyntää 
koskevaan hakemukseen on sisällytettävä ai-
nakin hanke-ehdotus, yleistajuinen tiivistel-
mä hankkeesta ja tiedot direktiivin liitteessä 
VI esitetyistä seikoista. Ehdotuksen mukaan 
lupahakemukseen tulisi liittää hanke-ehdotus, 
josta olisi käytävä ilmi ehdotetun lain 11—
14 §:ssä edellytetyt hanketta ja eläimen käyt-
tämistä toimenpiteeseen koskevat perustelut. 
Tältä osin säännös vastaisi eläinkoehake-
mukselle voimassa olevassa laissa säädettyjä 
vaatimuksia. Hakemuksessa olisi selvitettävä 
muun muassa se, miksi hanketta ei voida 
käytännössä toteuttaa käyttämällä sellaista 
muuta tieteellisesti luotettavaa menetelmää 
tai testausstrategiaa, joka ei edellytä elävän 
eläimen käyttöä. Lisäksi olisi perusteltava 
esimerkiksi käytettävä eläinlaji ja eläinmäärä 
sekä hankkeeseen sisältyvien toimenpiteiden 
valintaperusteet. Hakemuksen perusteella tu-
lisi voida arvioida hankkeen hyväksyttävyys.  

Lupahakemukseen olisi liitettävä myös ar-
vio hankkeeseen sisältyvien toimenpiteiden 
vakavuusluokituksesta. Toimenpiteiden va-
kavuusluokituksesta säädettäisiin ehdotetun 
lain 15 §:ssä.  Lisäksi lupahakemukseen olisi 

liitettävä yleisön käyttöön tarkoitettu yleista-
juinen tiivistelmä hankkeesta. Tiivistelmän 
tarkoituksena olisi antaa kansalaisille objek-
tiivista tietoa eläinten käytöstä hankkeissa. 
Direktiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan 
yleistajuisessa tiivistelmässä on esitettävä 
tiedot hankkeen tavoitteista, hankkeen ennus-
tetut haitat ja hyödyt sekä käytettävien eläin-
ten määrä ja lajit. Lisäksi tiivistelmästä on 
käytävä ilmi, miten korvaamista, vähentämis-
tä ja parantamista koskevaa vaatimusta nou-
datetaan hankkeessa. Yleistajuinen tiivistel-
mä on nimetön eikä siihen sisällytetä teollis- 
ja tekijänoikeuksien suojaamaa tietoa eikä 
muuta luottamuksellista tietoa. Yleistajuisen 
tiivistelmän julkaisemisesta ja päivittämises-
tä hankkeen takautuvan arvioinnin tiedoilla 
säädettäisiin ehdotetun lain 36 §:n 2 kohdas-
sa. Hankelupahakemuksesta olisi käytävä il-
mi myös direktiivin 40 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun hankkeen toteuttami-
sesta vastaavan henkilön nimi.  

Pykälän 3 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset hankelupahakemuksen sisällöstä 
annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Ase-
tuksessa säädettäisiin muun muassa direktii-
vin liitteessä VI esitettyjen seikkojen sisällyt-
tämisestä lupahakemukseen sekä yleistajui-
sen tiivistelmän sisällöstä.  

25 §. Hankeluvan myöntäminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin hankeluvan myön-
tämisen edellytyksistä. Momentin 1 kohdan 
mukaan hankelupa voitaisiin myöntää vain, 
jos käyttäjänä toimivalla toiminnanharjoitta-
jalla on 21 §:ssä tarkoitettu toimintalupa. 
Käyttäjällä viitattaisiin siihen toiminnanhar-
joittajaan, jonka laitoksessa tai jonka toimin-
taan liittyen hanke toteutetaan. Momentin 2 
kohdan mukaan lupa voitaisiin myöntää vain 
hankkeelle, joka toteutetaan lain 12 §:ssä 
säädettyä hyväksyttyä tarkoitusta varten. 
Momentin 3 kohdan mukaan hankkeen suun-
nittelijalla olisi oltava lain 8 §:n 1 momentin 
mukainen pätevyys. Momentin 4 kohdan 
mukaan hankkeen tulisi olla tieteen tai ope-
tuksen kannalta perusteltu tai lainsäädännön 
edellyttämä. Kohta vastaisi direktiivin 38 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohtaa. Momentin 5 
kohdassa edellytettäisiin, että hankkeesta ih-
misille, eläimille tai ympäristölle odotettavis-
sa olevan hyödyn olisi oltava eettisesti hy-
väksyttävässä suhteessa eläimille hankkeessa 
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aiheutuvaan haittaan. Kohta vastaisi direktii-
vin 38 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sekä 
voimassa olevan lain 20 §:n 3 momentin 5 
kohtaa ja edellyttäisi arviointia sen suhteen, 
oikeuttavatko hankkeesta odotettavissa ole-
vat tieteelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt 
eläimille hankkeessa aiheutuvaa haittaa. 
Momentin 6 kohdan mukaan hanke olisi laa-
dittava siten, että toimenpiteet voidaan tehdä 
mahdollisimman inhimillisellä ja ympäristö 
huomioon ottavalla tavalla. Kohta vastaisi di-
rektiivin 38 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. 
Momentin 7 kohdan mukaan myös muiden 
ehdotetussa laissa tai sen nojalla säädettyjen 
eläinten käyttämistä hankkeessa koskevien 
vaatimusten olisi täytyttävä, jota lupa voitai-
siin myöntää. Tällä pantaisiin täytäntöön di-
rektiivin 38 artiklan muut kuin edellä maini-
tut kohdat.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
hankeluvassa määritetään hankkeeseen sisäl-
tyvien toimenpiteiden vakavuusluokat siten 
kuin niistä lain 15 §:ssä säädetään. Hankelu-
vassa tulisi myös nimetä se direktiivin 40 ar-
tiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
henkilö, joka vastaa hankkeen toteuttamises-
ta.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sarjana 
myönnettävistä hankkeista. Hankelupa voi-
taisiin myöntää myös sarjana hankkeita, jos 
hankkeet toteutetaan lainsäädännön vaati-
musten täyttämiseksi tai jos hankkeissa käy-
tetään eläimiä tuotannollisiin tarkoituksiin tai 
diagnostisiin tarkoituksiin vakiintunein me-
netelmin. Säännös vastaisi direktiivin 40 ar-
tiklan 4 kohtaa. Myös voimassa olevassa 
laissa on säädetty sarjana myönnettävistä 
eläinkoeluvista 20 §:n 4 momentissa. Tuo-
tannollinen tarkoitus on kyseessä esimerkiksi 
silloin, kun eläinten verta tarvitaan verilevy-
jen valmistukseen tai eläimissä tuotetaan vas-
ta-aineita. Diagnostiikkatarkoituksena voi ol-
la esimerkiksi eläinten käyttö eläintautidiag-
nostiikassa, kuten viruskannan elvyttäminen 
eläimessä tai taudinaiheuttajan osoittaminen 
biologisilla menetelmillä.  

Pykälän 4 momentin mukaan hankelupa 
voitaisiin myöntää korkeintaan viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Säännös vastaisi direktiivin 
40 artiklan 3 kohtaa. 

26 §. Luvassa asetettavat ehdot ja myön-
nettävät poikkeukset. Pykälän 1 momentin 

mukaan hankeluvassa voitaisiin asettaa eläin-
suojelun vaatimia ehtoja eläinten hyvinvoin-
nin turvaamiseksi hankkeen aikana. Säännös 
vastaisi voimassa olevan lain 20 §:n 5 mo-
menttia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta laajentaa lain 29 §:n vaatimusta 
takautuvan arvioinnin suorittamisesta kos-
kemaan myös sellaisia hankkeita, joihin si-
sältyy vakavuusluokkaan kohtalainen luoki-
teltuja toimenpiteitä. Luvassa voitaisiin mää-
rätä takautuvan arvioinnin tekemisestä tällai-
selle hankkeelle, jos se on tarpeen hankkeen 
laajuuden tai toimenpiteiden määrän takia tai 
jos hankkeessa käytettävien eläinten suuri 
määrä tai epätavanomainen laji sitä edellyt-
täisi. Myös muu vastaavanlainen syy voisi 
edellyttää takautuvan arvioinnin tekemistä. 
Takautuva arvio voisi olla tarpeen esimerkik-
si sen selvittämiseksi, aiheutuiko suunnitel-
luista epätavanomaisista toimenpiteistä eläi-
mille erilaista haittaa kuin mitä oli etukäteen 
arvioitu ja kuinka tämän haitan minimointi 
oli käytännössä onnistunut tai miten suunni-
teltu toimenpide ylipäätään onnistui ja saa-
tiinko sen avulla tavoiteltu tieto. Takautuvan 
arvion tarvetta tulisi arvioida eläimen hyvin-
voinnille aiheutuvien riskien jälkikäteisen ar-
vioinnin tarpeen kannalta. Arvioinnista saa-
tavaa tietoa voitaisiin hyödyntää tulevien 
samankaltaisten lupahakemusten käsittelyssä 
korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen 
periaatteen edistämiseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hanke-
luvassa myönnettävistä poikkeuksista direk-
tiivin mukaisesti. Momentin 1 kohdassa sää-
dettäisiin mahdollisuudesta myöntää poikke-
us 16 §:n 1 momentin tavoitekasvatusvaati-
muksesta. Momentin 2 kohdassa säädettäisiin 
mahdollisuudesta poiketa 16 §:n 2 momentin 
1 kohdan kiellosta käyttää irrallaan tavattuja 
tai villiintyneitä kotieläinlajeihin kuuluvia 
eläimiä hankkeessa. Momentin 3 kohdassa 
säädettäisiin mahdollisuudesta poiketa 16 §:n 
2 momentin 2 kohdan kiellosta käyttää luon-
nosta pyydystettyjä eläimiä. Momentin 4 
kohdassa puolestaan säädettäisiin mahdolli-
suudesta poiketa eläimen uudelleen käyttöä 
koskevasta 19 §:n 1 kohdasta.  

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä lupapäätöksen sisällöstä.  
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27 §. Hankeluvan muuttaminen. Direktiivin 
44 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on laadittava ja julkaistava edellytykset 
hankkeita koskevien hyväksyntöjen muutta-
miselle. Pykälän 1 momentin mukaan lupaa 
hankkeen toteuttamiseksi sille annetusta lu-
vasta poikkeavalla tavalla olisi pääsääntöi-
sesti haettava hankelupalautakunnalta. Muu-
toshakemuksesta olisi käytävä ilmi hankkeen 
muuttamista koskevat perustelut. Direktiivin 
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti muuttami-
selle tulisi hakea lupaa silloin, kun muutok-
sesta voi olla haitallinen vaikutus eläinten 
hyvinvoinnille.  Direktiivin vaatimus ei edel-
lytä nykyisen käytännön muuttamista sen 
suhteen, että lupapäätöksessä annetaan lupa 
toimenpiteisiin liittyvien menetelmien muut-
tamiselle silloin, kun muutos ei merkitse 
olennaisia muutoksia luvan sisältöön, muutos 
ei lisää eläinten kokeman kivun, tuskan, kär-
simyksen tai pysyvän haitan määrää, tai 
muutos vähentää käytettävien eläinten luku-
määrää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hanket-
ta koskevista vähäisistä muutoksista, joihin 
luvan voisi hankelupalautakunnan sijaan 
myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 
Momentin 1 kohdan mukaan lupa voitaisiin 
myöntää, jos se on hankkeen tarkoituksen 
kannalta ehdottoman välttämätöntä ja asiaa ei 
ehditä hankkeen tarkoituksen vaarantumatta 
saattaa hankelupalautakunnan tai sen jaoston 
käsiteltäväksi. Lisäksi edellytettäisiin, ettei 
hankkeen muuttamisesta voisi aiheutua sel-
laista toimenpiteen vakavuusluokan muutos-
ta, joka on eläimelle haitallisempi. Voimassa 
olevassa lain 27 §:n mukaan eläinkoelauta-
kunnan jaoston tai lautakunnan puheenjohta-
ja voi antaa luvan eläinkoetta koskeviin vä-
häisiin muutoksiin eläinkoeluvasta poikkea-
valla tavalla, jos se on eläinkokeen jatkami-
sen kannalta ehdottoman välttämätöntä ja 
asiaa ei ehditä eläinkokeen tarkoituksen vaa-
rantumatta saattaa eläinkoelautakunnan tai 
sen jaoston käsiteltäväksi. Muutos voidaan 
myöntää vain, jos siitä ei aiheudu eläimille 
eläinkoeluvassa ennakoitua suurempaa kipua, 
tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Sään-
nöksen tarkoituksena on joustavoittaa lupa-
käytäntöä tilanteissa, joissa ennakoimattomat 
ja kiireelliset syyt edellyttävät eläinkoeluvan 
vähäistä muuttamista nopealla aikataululla. 

Käytännössä 27 §:ää ei ole juurikaan joudut-
tu soveltamaan nykyisen lain voimassaoloai-
kana. Mahdollisuus hankeluvan vähäisiin 
muutoksiin on kuitenkin tarpeen säilyttää, 
sillä muutoin vähäinenkin luvan muutostarve 
voisi aiheuttaa hankkeen keskeytymisen, 
kunnes lautakunta on käsitellyt lupa-asiaa 
koskevan muutoshakemuksen. Hankkeen 
keskeytyminen puolestaan voi tarkoittaa ko-
keessa jo käytettyjen eläinten menemistä 
hukkaan ja uusien eläinten tilalle hankkimis-
ta. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin 2 kohdan 
mukaan lupa hanketta koskeviin vähäisiin 
muutoksiin voitaisiin antaa myös silloin, kun 
kyseessä on hankeluvan voimassaolon lyhyt-
aikainen jatkaminen tai käytettävien eläinten 
lukumäärän vähäinen lisäys. Hankeluvan 
voimassaoloa voitaisiin jatkaa esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa toimenpiteitä on tarpeen jat-
kaa joitakin kuukausia pidempään hankkeen 
loppuun saattamiseksi. Eläinten lukumäärän 
vähäinen lisäys tarkoittaisi puolestaan yksit-
täisiä eläimiä tai vähäistä määrää suhteessa 
luvan kokonaismäärään. Muutos mahdollis-
taisi näiden vähäisten muutosten tekemisen 
hankelupaan ilman raskasta lautakuntakäsit-
telyä ja joustavoittaisi siten lupakäytäntöä 
nykyisestä. Muutos ei aiheuttaisi muutoksia 
luvassa sallittujen toimenpiteiden toteuttami-
seen eikä siten vaikuttaisi eläinten hyvin-
vointiin.   

Hanketta koskevien vähäisten muutosten 
lupaharkinnassa tulisi ottaa soveltuvin osin 
huomioon ehdotetun lain 25 §:n 1 momentis-
sa luetellut seikat. Hankelupalautakunta voisi 
antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
tarkempia ohjeita ja linjauksia vähäisten 
muutosten lupakäytäntöön liittyen. Ehdotetun 
pykälän 3 momentin mukaan Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston olisi ilmoitettava lauta-
kunnalle antamistaan luvista.   

28 §. Hankkeessa käytetyn eläimen luovut-
tamista, palauttamista ja vapauttamista kos-
kevat lupaehdot. Direktiivin 19 artiklan mu-
kaan jäsenvaltiot voivat sallia toimenpiteissä 
käytettyjen tai niihin tarkoitettujen eläinten 
luovuttamisen yksityisten ihmisten hoitoon 
tai niiden palauttamisen sopivaan elinympä-
ristöön tai lajille sopivaan hoitojärjestelmään 
edellyttäen, että eläimen terveydentila sallii 
sen, siitä ei aiheudu vaaraa kansanterveydel-
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le, eläinten terveydelle eikä ympäristölle ja 
että eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi on 
toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä. Pykä-
län 1 momentin mukaan hankeluvassa voitai-
siin sallia hankkeessa käytettyjen tai niihin 
tarkoitettujen eläinten luovuttaminen tai pa-
lauttaminen sopivaan hoitojärjestelmään tai 
luonnosta pyydystetyn eläimen vapaaksi 
luontoon päästäminen direktiivin mukaisin 
ehdoin.  

Voimassa olevan lain 21 §:ssä on säädetty 
luonnosta pyydystetyn eläimen vapauttamista 
koskevista lupaehdoista. Direktiivin täytän-
töön panemiseksi säännöstä laajennettaisiin 
koskemaan myös eläinten luovuttamista tai 
palauttamista sopivaan hoitojärjestelmään. 
Hoitojärjestelmällä tarkoitettaisiin kaikkia 
niitä pitojärjestelmiä, joissa eläimiä yleisesti 
pidetään ja joista eläimiä voidaan hankkia 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käyttöä 
varten. Hoitojärjestelmä voisi tarkoittaa yksi-
tyisen ihmisen antamaa hoitoa tai esimerkiksi 
tuotantoeläintilaa, jonne eläin palautettaisiin 
tai luovutettaisiin kun hankkeeseen liittyvät 
toimenpiteet olisivat sen osalta ohi. Säännös 
tulisi sovellettavaksi useimmiten niissä 
hankkeissa, joissa käytetään muita kuin lain 
16 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tavoitekas-
vatettuja eläimiä. Käytännössä tällaisia olisi-
vat esimerkiksi ne hankkeet, joissa käytetään 
tuotantoeläiminä pidettäviä eläimiä tai yksi-
tyisten ihmisten omistamia seura- ja harras-
tuseläimiä, joilta kerätään esimerkiksi veri-
näytteitä tutkimustarkoituksessa. Tällaisen 
käytön jälkeen eläin jäisi omistajansa hoi-
toon. Hankkeessa käytetyn tuotantoeläimen 
palauttaminen osaksi elintarvikeketjua edel-
lyttäisi aina harkintaa sen suhteen, aiheutuu-
ko palauttamisesta vaaraa ihmisten tai eläin-
ten terveydelle tai ympäristölle.  

Pykälän 2 momentin mukaan eläin olisi tar-
vittaessa sopeutettava asteittain uuteen hoito-
järjestelmäänsä tai elinympäristöönsä ennen 
sen luovuttamista, palauttamista tai vapaut-
tamista.  Direktiivin 29 artiklan mukaan esi-
merkiksi luonnonvaraisten eläinten osalta on 
oltava tarvittaessa käytössä sopeuttamisoh-
jelma ennen kuin eläimet palautetaan 
elinympäristöönsä. Valtioneuvoston asetuk-
sella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 
eläimen sopeuttamisohjelmista näissä tilan-
teissa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
ennen eläimen luontoon vapauttamista kos-
kevan asian ratkaisemista lupahakemuksesta 
olisi tarvittaessa pyydettävä sen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, 
jonka toimialueella eläin on tarkoitus vapaut-
taa luontoon. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen tulisi tarvittaessa kuulla asias-
ta muita viranomaisia. Voimassa olevan lain 
21 §:n 2 momentin mukaan vastaava lausun-
to on pyydettävä toimialueen aluehallintovi-
rastolta. On kuitenkin tarkoituksenmukai-
sempaa pyytää lausunto toimialueen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jolle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetun lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 
mukaan kuuluu muun muassa luonnon mo-
nimuotoisuuden suojeluun liittyvät tehtävät. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kä-
sittelee myös muun muassa luonnonsuojelu-
lain soveltamiseen liittyvät poikkeusluvat, 
jotka ovat tarpeen käytettäessä luonnonvarai-
sia eläimiä tieteellisiin tarkoituksiin.  

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä eläimen sopeuttamista, luovutta-
mista, palauttamista ja vapauttamista koske-
vista ehdoista.  

29 §. Takautuva arviointi. Pykälässä sää-
dettäisiin hankkeiden takautuvasta arvioin-
nista. Takautuvassa arvioinnissa arvioitaisiin 
hankkeen päätyttyä sitä, miten hankkeen ta-
voitteet on saavutettu ja millaisia tosiasialli-
sia haittoja eläimille hankkeesta aiheutui. Li-
säksi arvioinnin yhteydessä tulisi tunnistaa 
sellaiset hankkeen aikana esiin tulleet seikat, 
joilla voisi olla merkitystä korvaamisen, vä-
hentämisen ja parantamisen periaatteen edis-
tämiseksi suunniteltaessa tulevia hankkeita 
tai arvioitaessa niitä koskevia lupahakemuk-
sia.   

Direktiivin 39 artiklan 2 kohdan mukaan 
takautuva arviointi on tehtävä kaikista niistä 
hankkeista, joissa käytetään apinoita tai joi-
hin sisältyy vakavaksi luokiteltavia toimenpi-
teitä.  Artiklan 1 kohdan mukaan toimivaltai-
nen viranomainen tekee takautuvan arvioin-
nin käyttäjän toimittamien tarvittavien asia-
kirjojen pohjalta. Takautuvassa arvioinnissa 
on arvioitava, saavutettiinko hankkeen ta-
voitteet, eläimille aiheutettu haitta, mukaan 
lukien käytettyjen eläinten määrät ja lajit se-
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kä toimenpiteiden vakavuus ja kaikki seikat, 
jotka saattavat edistää korvaamista, vähen-
tämistä ja parantamista koskevan vaatimuk-
sen toteuttamista. Ehdotetun pykälän 1 ja 2 
momentissa säädettäisiin takautuvan arvioin-
nin tekemisestä vastaavalla tavalla.  

Takautuvan arvioinnin tekisi Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, jolle hankeluvan haltijan 
olisi toimitettava takautuvaa arviointia kos-
kevat tiedot kolmen kuukauden kuluessa 
hankkeen päättymisestä. Ehdotetun lain 36 
§:n 2 kohdan mukaan Etelä-Suomen aluehal-
lintovirasto päivittäisi myös hankkeesta jul-
kaistun tiivistelmän kun takautuva arviointi 
on tehty.  Viraston edellytettäisiin toimitta-
van takautuvien arviointien tulokset tiedoksi 
hankeluvan haltijan lisäksi myös hankelupa-
lautakunnalle, jotta tietoja voitaisiin hyödyn-
tää tulevien hankkeiden lupahakemusten ar-
vioinnissa.  Käytännössä Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto ja lautakunta kehittäisivät yh-
teistyössä molempia tyydyttävän arviointi-
menettelyn. Komissio on myös mahdollisesti 
laatimassa ohjeita takautuvan arvioinnin suo-
rittamisesta. Pykälän 4 momentin mukaan 
tarkempia säännöksiä takautuvaa arviointia 
varten toimitettavista tiedoista sekä 1 mo-
mentissa tarkoitetuista arvioitavista seikoista 
voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella.  

Hankeluvassa takautuva arviointi voitaisiin 
eräissä tapauksissa ulottaa koskemaan myös 
niitä hankkeita, joihin sisältyy vakavuus-
luokkaan kohtalainen kuuluvia toimenpiteitä. 
Ehdotetun lain 26 §:n 2 momentin mukaan 
hankeluvassa voitaisiin määrätä takautuvan 
arvioinnin tekemisestä myös näille hankkeil-
le, jos se on tarpeen hankkeen laajuuden tai 
toimenpiteiden määrän, hankkeessa käytetty-
jen eläinten määrän tai epätavanomaisen lajin 
takia tai muun vastaavan syyn takia.  

Direktiivin 39 artiklan 3 kohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat vapauttaa takautuvaa ar-
viointia koskevasta vaatimuksesta hankkeet, 
joihin sisältyy ainoastaan vakavuusluokkiin 
lievä tai ei toipumista luokiteltuja toimenpi-
teitä. Ehdotuksen mukaan näille hankkeille ei 
tarvitsisi tehdä takautuvaa arviointia. Maini-
tuissa vakavuusluokissa tehtävien toimenpi-
teiden aiheuttama haitta on lievää ja lyhytai-
kaista.  Hankkeet, joihin sisältyy vakavampia 
toimenpiteitä, yleensä sisältävät myös lie-
vempiin vakavuusluokkiin kuuluvia toimen-

piteitä. Käytännössä tällaisten toimenpiteiden 
arviointi 3R-tavoitteiden edistämiseksi toteu-
tuu siten näiden hankkeiden arvioinnissa.   
 
7 luku  Hankelupalautakunta  

30 §. Hankelupalautakunnan asettaminen 
ja kokoonpano. Pykälässä säädettäisiin han-
kelupalautakunnan asettamisesta ja kokoon-
panosta vastaavalla tavalla kuin voimassa 
olevan lain 24 §:ssä on säädetty eläinkoelau-
takunnasta. Hankelupalautakunnan asettaisi 
valtioneuvosto maa- ja metsätalousministeri-
ön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. 
Lautakunta toimisi Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston yhteydessä. Lautakunnan kokoon-
pano vastaisi nykyisen eläinkoelautakunnan 
kokoonpanoa: siihen kuuluisi puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja sekä 16 muuta jäsentä 
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
Lautakuntaan kuuluisi tieteellistä tutkimusta, 
koe-eläinten hoitoa ja eläimille suoritettavia 
toimenpiteitä, eläinlääketiedettä ja käytännön 
eläinsuojelutyötä tai eettistä asiantuntemusta 
edustavia jäseniä. Lautakunnan puheenjohta-
jalla ja varapuheenjohtajalla tulisi olla oike-
ustieteen maisterin tutkinto tai muu tehtävään 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Muu 
soveltuva tutkinto voisi olla esimerkiksi oi-
keustieteen opintoja sisältävä hallintotietei-
den maisterin tutkinto. Eläinkoelautakunnan 
tavoin hankelupalautakunta jakautuisi nel-
jään jaostoon, joissa tulisi olla edustettuna ta-
sapuolisesti lautakuntaan kuuluvat eri tahot. 
Hankelupalautakunnalla olisi oikeus kuulla 
ulkopuolisia asiantuntijoita hankelupahake-
muksen käsittelyn yhteydessä. Ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kuuleminen voisi olla tar-
peen esimerkiksi silloin, kun lautakunta ha-
luaa saada tarkempaa ja laajempaa tietoa tie-
tyn tutkimusalan tavoitteista ja menetelmistä. 

31 §. Asioiden valmistelu ja käsittely lauta-
kunnassa. Pykälässä säädettäisiin asioiden 
valmistelusta ja käsittelystä hankelupalauta-
kunnassa. Pykälän 1 momentin mukaan lau-
takunnassa käsiteltävät asiat valmisteltaisiin 
Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, josta 
asiat myös esiteltäisiin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lupa-
hakemuksen ratkaisemiselle asetettavista 
määräajoista direktiivin 41 artiklan mukai-
sesti. Päätös hanketta koskevaan lupahake-
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mukseen olisi annettava viimeistään 40 työ-
päivän kuluttua siitä, kun kaikki asian ratkai-
semiseksi tarvittavat tiedot on toimitettu Ete-
lä-Suomen aluehallintovirastolle. Hakemuk-
sen vastaanottamisesta olisi ilmoitettava vii-
pymättä hankeluvan hakijalle ja samalla ha-
kijalle olisi ilmoitettava 40 työpäivän määrä-
ajasta päätöksen tekemiselle. Erityisen mo-
nimutkaisen tai luonteeltaan monitieteellisen 
hankkeen osalta päätöksen määräaikaa voi-
daan jatkaa 15 työpäivällä. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston olisi ilmoitettava hakijal-
le määräajan jatkamisesta ja sen perusteluista 
ennen kuin edellä mainittu 40 työpäivän 
määräaika on päättynyt.  

Lupahakemuksen ratkaisemiselle asetetun 
määräajan ylittyminen saattaisi aiheuttaa lu-
vanhakijalle taloudellisia menetyksiä. Tällai-
sessa tilanteessa luvanhakija voisi vaatia vi-
ranomaiselta vahingonkorvausta viivästymi-
sestä aiheutuneista kustannuksista.  

Pykälän 3—5 momenteissa säädettäisiin 
lautakunnan kokousten pöytäkirjojen allekir-
joittamisesta, lautakunnan työjärjestyksestä 
sekä lautakunnan jäsenten rikosoikeudellises-
ta ja vahingonkorvausvastuusta vastaavalla 
tavalla kuin voimassa olevan lain 25 §:ssä.  

32 §. Ratkaisuvalta. Pykälässä säädettäisiin 
lautakunnan ratkaisuvallasta vastaavalla ta-
valla kuin voimassa olevan lain 26 §:ssä. Py-
kälän 1 momentin mukaan luvan hankkeen 
toteuttamiseen antaisi hankelupalautakunnan 
jaosto tai, jos se ei ole luvan myöntämisestä 
yksimielinen, hankelupalautakunta. Jos jaos-
to ei anna lupaa hankkeen toteuttamiseen, 
asia siirtyisi hankelupalautakunnan päätettä-
väksi. Pykälän 2-4 momenteissa säädettäisiin 
kokousten päätösvaltaisuudesta, äänestämi-
sestä sekä lautakunnan sisäiseen hallintoon 
liittyvien asioiden ratkaisuvallasta.  

Pykälän 2 momentin mukaan hankelupa-
lautakunnan jaosto olisi päätösvaltainen, kun 
paikalla on kokouksen puheenjohtaja ja vä-
hintään kaksi muuta jäsentä. Ehdotetun 
30 §:n 3 momentin mukaan jaostot nimettäi-
siin siten, että niissä on tasapuolisesti edus-
tettuna lautakunnan eri alojen asiantuntemus.  
Käytännössä jaostoissa olisi neljä jäsentä, 
jotka edustaisivat kukin eri asiantuntemuksen 
alaa ja jaosto olisi päätösvaltainen, kun kol-
me sen neljästä jäsenestä olisi paikalla.   

33 §. Lautakunnan henkilöstö. Pykälässä 
säädettäisiin lautakunnan henkilöstöstä vas-
taavalla tavalla kuin voimassa olevan lain 
28 §:ssä. Lautakunnan päätoimiset esittelijät 
ja toimistosihteerit toimisivat Etelä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Esittelijän kelpoisuus-
vaatimuksena olisi soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto ja hyvä perehtyneisyys eläinten 
käyttöön tieteellisissä ja opetustarkoituksissa.  
 
8 luku  Viranomaiset ja niiden tehtä-

vät 

34 §. Yleinen ohjaus ja valvonta. Ehdotetun 
lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja val-
vonta kuuluisivat nykyiseen tapaan maa- ja 
metsätalousministeriölle. Vastaava säännös 
sisältyy voimassa olevan lain 3 §:ään. 

35 §. Valvontaviranomaiset. Varsinainen 
valvonta ja valvonnan järjestäminen keskitet-
täisiin kahteen aluehallintovirastoon. Etelä-
Suomen aluehallintovirasto vastaisi valvon-
nasta Etelä-Suomen, Lounais-Suomen ja 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
toimialueella ja Itä-Suomen aluehallintovi-
rasto Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin 
aluehallintoviraston toimialueella. Keskittä-
misellä saataisiin koottua laissa tarkoitetun 
toiminnan valvonnan edellyttämä erityisasi-
antuntemus tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
yhdenmukaistettua toiminnanharjoittajien 
valvontaa.  

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallinto-
virastot voisivat käyttää valvonnassa apunaan 
myös muita aluehallintovirastoja. Paikallisen 
aluehallintoviraston apua voitaisiin käyttää 
esimerkiksi tilanteissa, joissa erityisasiantun-
temusta ei edellytetä, esimerkiksi laitostar-
kastukseen sikalassa tai kalankasvattamolla. 
Virastoa voitaisiin käyttää myös kustannus-
ten säästämiseksi jonkun vähäisen yksityis-
kohdan tarkastamiseen, jota varten ei ole tar-
koituksenmukaista matkustaa kauempaa. 
Myös kiireellisissä tapauksissa, joissa on ky-
symys eläinten hyvinvoinnista, saattaa olla 
välttämätöntä käyttää tarkastuksen tekemi-
seen tahoa, joka on tarkastettavan kohteen 
läheisyydessä ja pääsee paikalle nopeasti. 
Säännöksen tarkoittamat aluehallintovirastot 
olisivat lain tarkoittamia valvontaviranomai-
sia suorittaessaan avustustehtävää. Aluehal-
lintovirastot sopisivat tarvittaessa keskenään 
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avun antamisessa noudatettavasta menette-
lystä. 

36 §. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
eräät tehtävät. Pykälään koottaisiin eräitä 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston sellaisia 
tehtäviä, joita ei voida luontevalla tavalla si-
sällyttää valvontaa tai muita aluehallintovi-
raston tehtäviä koskeviin säännöksiin. 

Pykälän 1 kohdan mukaan virasto keräisi ja 
pitäisi sähköisesti yleisön nähtävillä eläinten 
käyttöä koskevia tilastotietoja. Vaatimus ti-
lastotietojen keräämisestä ja julkistamisesta 
sisältyy direktiivin 54 artiklan 2 kohtaan. Vi-
rasto saisi tilastotiedot käyttäjältä 10 §:n 2 - 3 
momenttien perusteella. 

Pykälän 2 kohdan mukaan virasto julkaisisi 
myönnettyjen hankelupien yleistajuiset tiivis-
telmät ja huolehtisi niiden päivittämisestä sen 
jälkeen, kun hankkeet on arvioitu takautuvas-
ti. Direktiivin 43 artiklan 3 kohdan mukaan 
jäsenvaltion on julkaistava hyväksyttyjen 
hankkeiden yleistajuiset tiivistelmät ja niiden 
ajan tasalle saatetut versiot. Ehdotetun 24 §:n 
2 momentin mukaan hankelupahakemukseen 
on liitettävä yleistajuinen tiivistelmä hank-
keesta.  

Voimassa olevan lain 28 §:n 2 momentin 
mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
huolehtii eläinkoelautakunnan tarvitsemista 
tukipalveluista. Tällaisia ovat muun muassa 
lähettämö-, arkistointi-, kirjaamo- ja tilinpito-
tehtävistä huolehtiminen. Ehdotetussa 3 koh-
dassa tukipalvelut koskisivat eläinkoelauta-
kunnan tilalle asetettavaa hankelupalautakun-
taa ja uutena toimielimenä asettavaa neuvot-
telukuntaa. 
 
 
9 luku  Valvonta 

37 §. Valvonnan järjestämisen yleiset peri-
aatteet. Ehdotettu pykälä valvonnan järjes-
tämisen periaatteista olisi uusi. Pykälässä 
säädettäisiin valvonnan keskeisistä periaat-
teista, kuten tasapuolisuudesta, säännöllisyy-
destä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Sään-
nöksellä pyritään tukemaan valvonnan 
asianmukaista järjestämistä ja varmistamaan 
valvonnan oikeudenmukainen ja oikeasuh-
tainen kohdistaminen.  

38 §. Valvontasuunnitelma. Ehdotettu py-
kälä valvontasuunnitelmasta olisi uusi. Pykä-

län 1 momentin mukaan Etelä- ja Itä-Suomen 
aluehallintovirastojen olisi laadittava vuosit-
tain valvontasuunnitelma valvonnan järjes-
tämisestä. Valvontasuunnitelman avulla val-
vonta voitaisiin järjestää valvontatoiminnalle 
asetettujen periaatteiden ja tavoitteiden sekä 
vuosittain asetettujen painopisteiden mukai-
sesti. Valvontasuunnitelmassa olisi määritel-
tävä suoritettavat tarkastukset, valvontakoh-
detyypit ja niiden tarkastustiheys. Lisäksi 
suunnitelmassa olisi esitettävä valvontakoh-
detyyppien riskinarvioinnin perusteet ja 
suunnitelman toteutumisen arvioinnin perus-
teet.  

Direktiivin 34 artiklan mukaan toimival-
taisten viranomaisten on tarkastettava sään-
nöllisesti toiminnanharjoittajat ja heidän lai-
toksensa. Tarkastustiheys on mukautettava 
kutakin laitosta koskevan riskianalyysin pe-
rusteella. Tarkastukset olisi vuosittain koh-
distettava vähintään yhteen kolmasosaan 
käyttäjistä laitoksia koskevan riskianalyysin 
mukaisesti. Direktiivin vaatimusten täyttämi-
seksi valvontasuunnitelmassa tarkennettaisiin 
vuosittain, mihin valvonta kohdennettaisiin, 
eli mitä kohteita tulisi esimerkiksi riskinarvi-
oinnin perusteella tarkastaa, ja näiden koh-
teiden tarkastustiheydet. Asianmukainen 
osuus tarkastuksista olisi suoritettava ilman 
ennakkovaroitusta. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 2 
momentin perusteella antaa tarkempia sään-
nöksiä valvontasuunnitelmasta ja sen sisäl-
löstä. Tarvittaessa asetuksella ohjattaisiin 
valvontasuunnitelman laatimiselle asetettavia 
vaatimuksia valvonnan toteuttamisen kannal-
ta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

39 §. Tiedonsaantioikeus. Pykälä vastaa 
asialliselta sisällöltään voimassa olevan lain 
31 §:ää. Säännöstä täsmennettäisiin kuitenkin 
siten, että tiedonsaantioikeus koskisi vain 
valvonnan kannalta välttämättömiä tietoja ja 
asiakirjoja. Valvonnan edellytyksenä on, että 
valvonnan kohteella on velvollisuus antaa 
valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta 
välttämättömät tiedot. Näitä tietoja olisivat 
muun muassa laitoksessa tehtäviä toimenpi-
teitä ja niiden tekijöitä koskevat tiedot sekä 
tiedot laitoksessa pidettävistä tai sieltä luovu-
tetuista eläimistä. Myös muut valtion viran-
omaiset ja hankelupalautakunta olisivat vel-
vollisia antamaan valvonnan kannalta merki-
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tyksellisiä tietoja pyydettäessä. Tiedonsaan-
tioikeus koskisi myös eräitä sellaisia valvon-
nan kannalta tarpeellisia tietoja, jotka muu-
toin olisivat salassa pidettäviä. 

Käytännössä toiminnanharjoittaja olisi aina 
viimekädessä vastuussa kaikkien valvonnan 
kannalta tarpeellisten tietojen antamisesta 
valvontaviranomaiselle. Tiedonantovelvolli-
suus on kuitenkin tarpeen ulottaa myös han-
keluvan haltijaan. Hankeluvan haltija saattaa 
olla esimerkiksi suorittamassa kenttäkoetta 
laitoksen ulkopuolella, kaukanakin toimin-
nanharjoittajasta. Tällöin valvonnan kannalta 
tarpeellisia, mahdollisesti kiireellisesti tarvit-
tavia tietoja voitaisiin pyytää hankeluvan hal-
tijalta suoraan paikan päällä. Vastaava eläin-
koeluvan haltijaa koskeva velvoite sisältyy 
voimassa olevan lain 31 §:ään. 

40 §. Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus. Pykä-
lässä säädettäisiin valvontaviranomaisen oi-
keudesta tehdä valvonnan edellyttämiä tar-
kastuksia ja Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ja Itä-Suomen aluehallintoviraston läsnä-
olo-oikeudesta eräissä tilanteissa. Pykälä vas-
taa asialliselta sisällöltään pääosin voimassa 
olevan lain 32 §:ää. Pykälästä poistettaisiin 
kuitenkin säännös, joka koskee tarkastusoi-
keutta kotirauhan piirissä.  

Valvonta edellyttää, että tarkastuksen toi-
mittajalla on oikeus päästä niihin tiloihin, 
joissa toimintaa harjoitetaan. Valvonta edel-
lyttää myös, että tarkastaa voidaan eläimet, 
eläimiä varten pidetty rehu, juomavesi sekä 
toiminnassa käytettävät muut aineet, laitteet 
ja välineet. Tarkastaa voitaisiin esimerkiksi 
eläinten pitoon varastoidut kuivikkeet. Toi-
minnan harjoittamista koskevia asiakirjoja 
ovat esimerkiksi lain 10 §:ssä tarkoitettu kir-
janpito ja tilastot. Voimassa olevan lain mu-
kaan valvontaviranomaisella on ollut oikeus 
tarkastaa myös asuntona käytettyjä tiloja, jos 
se on ollut välttämätöntä tarkastuksen koh-
teena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on 
ollut perusteltua syytä epäillä sen omistajan 
tai haltijan syyllistyneen voimassa olevan 
lain tai eläinsuojelulain sellaiseen rikkomi-
seen, joka on säädetty rangaistavaksi. Sään-
nös on ollut perustuslakivaliokunnan lausun-
tokäytännön valossa jonkin verran ongelmal-
linen, koska valiokunta on pitänyt lähtökoh-
tana tarkastusoikeutta vain silloin, kun konk-
reettinen ja yksilöity syy epäillä lakia rikotun 

on ollut sellainen, josta on voinut aiheutua 
vankeusrangaistus (PeVL 40/2002) tai tar-
kastusoikeus on perustuslain 10 §:n 3 mo-
mentin tarkoittamassa mielessä välttämätön 
perusoikeuksien turvaamiseksi. Voimassa 
olevan lain samoin kuin ehdotetun lain rik-
komisesta voitaisiin tuomita enimmillään 
sakkorangaistus. Toiminnan luonteesta joh-
tuen ei ole edes käytännössä yleensä tarvetta 
päästä asuintiloihin, koska tarkastukset koh-
distuvat sinne, missä toiminnan harjoittami-
sessa käytettäviä eläimiä pidetään tai toimin-
taa muutoin harjoitetaan.  

Pykälän 2 momentti sisältäsi säännöksen 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Itä-
Suomen aluehallintoviraston oikeudesta olla 
läsnä hankelupalautakunnan kokouksessa se-
kä hanketta toteutettaessa ja toimenpidettä 
tehtäessä. Voimassa olevassa laissa samansi-
sältöinen oikeus koskee Etelä-Suomen alue-
hallintovirastoa. Läsnäolo-oikeus laajennet-
taisiin valvontaviranomaisia koskevien muu-
tosten mukaisesti koskemaan myös Itä-
Suomen aluehallintovirastoa.  

41 §. Oikeus näytteiden ottamiseen. Pykä-
lässä säädettäisiin valvontaa varten tarpeellis-
ten näytteiden ottamisesta. Säännös vastaa 
voimassa olevan lain 33 §:ää. Valvontaviran-
omaisella olisi tarvittaessa oikeus ottaa kor-
vauksetta näytteitä eläinten rehusta ja juoma-
vedestä, eläimistä sekä toiminnassa käytettä-
vistä aineista. Näytteitä voitaisiin ottaa tarvit-
taessa esimerkiksi eläimille käytettävistä 
kuivikkeista, rehusta ja juomavedestä niiden 
laadun asianmukaisuuden selvittämiseksi. 
Eläimistä voitaisiin tarvittaessa ottaa veri-, 
virtsa- tai kudosnäytteitä esimerkiksi sen sel-
vittämiseksi, onko eläimelle annettu hanke-
suunnitelmassa ilmoitettua kipulääkitystä tai 
onko eläintä muutoin lääkitty ilmoitetulla ta-
valla. Pienikokoisia eläimiä tai eläinten ruho-
ja voitaisiin ottaa tarkempia tutkimuksia var-
ten myös kokonaisina. Myös muista toimin-
nan harjoittamisessa käytettävien eläinten 
hoitoon ja pitoon käytettävistä aineista kuin 
rehusta ja juomasta voitaisiin tarvittaessa ot-
taa näytteitä. Esimerkiksi lääkityskokeissa 
lääkeaine annostellaan usein juoman tai re-
hun mukana eläimille. Käytännössä otettavi-
en näytteiden arvo olisi vähäinen. Valvontaa 
varten otetut näytteet tutkittaisiin viranomai-
sen kustannuksella. 
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42 §. Euroopan unionin tarkastajat. Pykälä 
olisi uusi. Direktiivin 35 artiklan mukaan Eu-
roopan komissio voi toteuttaa jäsenvaltioissa 
direktiivin noudattamista koskevia valvonta-
toimia. Jäsenvaltion, jonka alueella valvonta 
toteutetaan, on annettava komission asiantun-
tijoille kaikki apu, jonka nämä tarvitsevat 
tehtäviensä toteuttamisessa. Säännöksen mu-
kaan Euroopan unionin tarkastajia koskisi 
sama tarkastus-, tiedonsaanti- ja näytteenot-
to-oikeus kuin Suomen valvontaviranomai-
sia. Valvontaviranomaisen olisi toimittava 
näissä tarkastuksissa yhteistyössä komission 
tarkastajan kanssa. 

43 §. Salassa pidettävien tietojen luovutta-
minen. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 
40 §:ää. Säännökseen lisättäisiin kuitenkin 
ehdotetusta 42 §:stä johtuva uusi Euroopan 
unionin tarkastajia koskeva 3 kohta.  

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetään oikeu-
desta saada tieto viranomaisten julkisista 
asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan 
vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassa-
pidosta ja muista tietojen saantia koskevista 
yleisten tai yksityisten etujen suojaamiseksi 
välttämättömistä rajoituksista. Viranomainen 
voi antaa toiselle viranomaiselle tiedon salas-
sa pidettävästä asiakirjasta muun muassa jos 
tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon 
saantiin on laissa erikseen nimenomaisesti 
säädetty. Pykälän mukaan siinä mainittuja 
muutoin salassa pidettäviä tietoja voitaisiin 
nykyiseen tapaan antaa ehdotetun lain nou-
dattamista valvoville viranomaisille lain mu-
kaisten tehtävien suorittamista varten sekä 
syyttäjä- ja poliisiviranomaisille rikoksen 
selvittämistä varten. Tiedot voitaisiin antaa 
vain sellaisten rikosten selvittämiseksi, joi-
den selvittämiseksi saadaan pakkokeinolain 
(450/1987) 5 luvun 1 §:n mukaan toimittaa 
kotietsintä. Voimassa oleva pakkokeinolaki 
on kumottu pakkokeinolailla (806/2011), jo-
ka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2014. Pykälän 2 kohdan tarkoittama viittaus 
on tarkoitus korjata viimeksi mainitun lain 
mukaiseksi myöhemmin annettavalla halli-
tuksen esityksellä. 

Ehdotetun 3 kohdan mukaan tietoja voitai-
siin luovuttaa myös Euroopan unionin lain-
säädännön tai Suomea sitovan kansainvälisen 
sopimuksen edellyttämille toimielimille ja 

tarkastajille velvoitteen niin edellyttäessä. 
Säännös on tarpeen direktiivistä jäsenvaltioil-
le johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. 

44 §. Virka-apu. Pykälä sisältäisi nykyi-
seen tapaan säännöksen poliisin ja tullilaitok-
sen virka-avusta. Virka-apu lain noudattami-
sen valvonnassa saattaa olla tarpeen, jos val-
vontaviranomaista estetään suorittamasta 
valvontatehtäväänsä ja esteen poistaminen 
edellyttää poliisin toimivaltuuksien käyttöä. 
Eläimiä tuodaan Suomeen käytettäväksi tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin myös ulko-
mailta. Lain noudattamisen valvonnassa voi-
daan tämän vuoksi tarvita myös tullilaitoksen 
apua. 

45 §. Rekisteri toiminnanharjoittajista. Eh-
dotettu toiminnanharjoittajia koskeva rekiste-
risäännös olisi uusi ja se perustuu direktiivin 
20 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan jäsen-
valtioiden on varmistettava, että toiminnan-
harjoittajat ovat toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä. Rekisteriä pidettäisiin valvon-
taa ja valvonnan suunnittelua varten. Kysees-
sä on henkilörekisteri, koska rekisteriin sisäl-
tyisi myös luonnollisia henkilöitä koskevia 
henkilötietoja. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan re-
kisteriin talletettaisiin toiminnanharjoittajaa 
koskevat, tietojärjestelmälain 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut tunnistetiedot. Tällaisia 
ovat muun muassa nimi, henkilötunnus, yri-
tys- ja yhteisötunnus, äidinkieli, kotipaikka, 
lähiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
ja asiakkaalle annettu rekisteritunnus.  

Lisäksi rekisteriin talletettaisiin 2-6 kohdan 
perusteella toiminnan kohteena olevat eläin-
lajit, toiminnan aloittamisajankohta ja myön-
netyt toimintaluvat, tieto siitä toimiiko toi-
minnanharjoittaja kasvattajana, toimittajana 
vai käyttäjänä, tiedot toiminnasta vastaavasta 
henkilöstä, laitoksista vastaavista henkilöistä 
ja nimetystä eläinlääkäristä ja mahdollisesta 
muusta pätevästä asiantuntijasta sekä tieto 
toiminnan lopettamisesta. 

Pykälässä 3 momentissa määriteltäisiin re-
kisterin suhde tietojärjestelmälakiin, joka on 
maa- ja metsätalousministeriön toimialan tie-
tojen käsittelyä ja hallinnointia koskeva 
yleislaki. Toiminnanharjoittajarekisteri kuu-
luisi tietojärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 5 
kohdan mukaisesti maaseutuelinkeinohallin-
non tietojärjestelmään. Toiminnanharjoittaja-
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rekisterin tietojen käsittelyyn, säilyttämiseen, 
korjaamiseen, luovuttamiseen ja salassapi-
toon sovellettaisiin viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja 
henkilötietolakia (523/1999) siten kuin tieto-
järjestelmälaissa säädetään.  

46 §. Hankerekisteri. Pykälässä säädettäi-
siin hankerekisteristä vastaavantyyppisesti 
kuin voimassa olevan lain 34 §:ssä eläin-
koerekisteristä. Rekisteriä pidettäisiin val-
vontaa, valvonnan suunnittelua sekä tilas-
tointia varten.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin rekiste-
riin merkittävistä, rekisterin käyttötarkoituk-
sen kannalta keskeisistä hankkeita koskevista 
tiedoista. Näitä olisivat tiedot käyttäjän lai-
toksesta, jossa hanke toteutetaan, hankeluvan 
numero ja luvanhaltijan nimi sekä 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun hankkeessa vastaa-
van henkilön nimi, hankkeen tarkoitus, käy-
tettävät eläinlajit ja eläinten lukumäärä, 
suunniteltu alkamis- ja päättymisaika, toi-
menpiteiden vakavuusluokat sekä tiedot 
mahdollisesta takautuvasta arvioinnista. 
Hankkeen kuluessa eläimiä saatetaan siirtää 
laitoksesta toiseen esimerkiksi yksittäistä 
toimenpidettä varten. Rekisteriin merkittäi-
siin se käyttäjän laitos, jossa hankkeessa käy-
tettäviä eläimiä pääasiallisesti pidetään. Jos 
hankkeessa käytettäviä eläimiä ei pidetä lai-
toksessa (esimerkiksi luonnonvaraiset eläi-
met), rekisteriin merkitään ainoastaan tieto 
käyttäjänä toimivasta toiminnanharjoittajasta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tietojen 
poistamisesta. Tiedot poistettaisiin kolmen 
vuoden kuluttua siitä, kun hankeluvassa ase-
tettu määräaika on päättynyt. Jos hanke on 
arvioitava takautuvasti, olisi tiedot kuitenkin 
poistettava vasta silloin, kun kolme vuotta on 
kulunut takautuvan arvioinnin saattamisesta 
päätökseen.  

Pykälän 3 momentti koskisi rekisterin käyt-
töoikeutta ja sisältäsi viittauksen henkilötie-
tojen suojaa koskevaan muuhun lainsäädän-
töön. Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä 
Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovi-
rastolla olisi oikeus käyttää rekisteriä säädet-
tyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 
Henkilötietojen keräämiseen ja tallentami-
seen sekä tallennettujen tietojen käyttämiseen 
ja luovuttamiseen sovellettaisiin muutoin, 
mitä henkilötietolaissa ja viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään. 
 
10 luku  Hallinnolliset pakkokeinot ja 

seuraamukset 

47 §. Kiellot, määräykset ja kiireelliset 
toimenpiteet. Pykälässä säädettäisiin niistä 
keinoista, joilla valvontaviranomainen voisi 
puuttua virheelliseen menettelyyn. Pykälän 1 
momentin mukaan viranomainen kieltäisi 
nykyiseen tapaan virheellisen menettelyn jat-
kamisen tai toistamisen taikka antaisi puut-
teellisen tai virheellisen menettelyn korjaa-
mista tarkoittavan määräyksen. Säännös vas-
taa asialliselta sisällöltään voimassa olevan 
lain 35 §:n 1 momenttia.  Asetettavaa määrä-
aikaa koskevaa vaatimusta täsmennettäisiin 
kuitenkin siten, että määräajan tulisi olla asi-
an laatuun nähden riittävä. Käytännössä mää-
räaika riippuisi puutteen vakavuudesta ja sen 
korjaamiseen kohtuudella vaadittavasta ajas-
ta. Määräys tai kielto voitaisiin kaikissa ta-
pauksissa osoittaa toiminnanharjoittajalle, 
joka on viime kädessä vastuussa toimintalu-
van piirissä tapahtuvasta toiminnasta. Mää-
räys tai kielto voitaisiin osoittaa myös hanke-
luvan haltijalle, jos tämä olisi muu kuin toi-
minnanharjoittaja ja kyseessä olisivat hanket-
ta koskevat puutteet. Myös voimassa olevan 
lain mukaan hallintopäätöksen kohteena voi 
olla eläinkoeluvan haltija. Menettely voi olla 
tarpeen esimerkiksi tapauksessa, jossa han-
ketta toteutetaan muualla kuin toiminnanhar-
joittajan tiloissa. 

Eläimille koituu hankkeessa jo harjoitetta-
van toiminnan luonteesta johtuen aina vähin-
tään jonkin verran kipua, tuskaa, kärsimystä 
tai pysyvää haittaa. Voimassa olevan lain 
35 §:n 2 momentin mukaan valvontaviran-
omainen voi eräissä tapauksissa keskeyttää 
eläinkokeen välittömästi. Hankkeeseen puut-
tuminen siten, että se määrättäisiin keskeytet-
täväksi kiiretoimenpiteenä yksittäisen eläi-
men tai yksittäisten eläinten tilanteen perus-
teella välittömästi, on jyrkkä toimenpide, jo-
ka voi myös tarpeettomasti vaarantaa koko 
hankkeen toteutumisen. Eläimen hyvinvoin-
nin kannalta on olennaista, että toimintaan 
voidaan puuttua yksittäisen eläimen kohdal-
la, jos kivun, tuskan, kärsimyksen tai pysy-
vän haitan määrä ylittää sallituksi katsotun 
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määrän. Pykälän 2 momentin 1 kohdassa eh-
dotetaan säädettäväksi, että kiiretoimenpitee-
nä hankkeessa oleva eläin tai eläimet voitai-
siin lopettaa tai määrätä lopetettavaksi välit-
tömästi, jos eläimen käyttäytymisessä, elin-
toiminnoissa tai ulkoisessa olemuksessa 
esiintyy oireita tai muutoksia, joiden perus-
teella sen voidaan päätellä kokevan hankelu-
vassa ennakoimatonta voimakasta kipua, tus-
kaa tai kärsimystä eikä sitä voida poistaa lää-
kityksellä tai muilla toimilla. Tällöin oltaisiin 
tilanteessa, jossa on ehdotetun 20 §:n 1 mo-
mentin vastaisesti laiminlyöty eläimen lopet-
taminen. Käytännössä tilanteen toteaminen 
saattaisi edellyttää myös toiminnanharjoitta-
jan nimetyn eläinlääkärin kanssa keskustelua. 
Jäljelle jääneiden eläinten hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi voitaisiin antaa 1 momentissa 
tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja. Käytän-
nössä tilanne, jossa viranomainen joutuisi te-
kemään kiiretoimia ja antamaan lisäksi mää-
räyksiä, johtaisi myös sen harkitsemiseen, 
onko hankelupa peruutettava 48 §:n mukai-
sesti. Pykälän 2 momentin 2 kohta koskisi 
muita kuin hankkeessa olevia eläimiä. Sään-
nöksen mukaan valvontaviranomainen voisi 
lopettaa tai määrätä välittömästi lopetetta-
vaksi eläimen, jos eläinsuojelulliset syyt vält-
tämättä niin vaatisivat. Käytännössä tällainen 
tilanne olisi silloin, kun 1 momentissa tarkoi-
tetuilla määräyksillä tai kielloilla ei voitaisi 
turvata eläimen hyvinvointia ja eläin olisi 
sellaisessa tilassa, että sen lopettaminen kär-
simyksen pitkittämisen välttämiseksi olisi 
eläinsuojelullisesti perusteltua. Ehdotettu 2 
momentti mahdollistaisi valvontaviranomai-
sille eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi te-
hokkaan, mutta oikeasuhteisen puuttumisen 
toimintaan silloin, kun sitä koskevia ehtoja 
on rikottu. 

Pykälän 3 momentin mukaan ehdotetun 
lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetun viran-
omaisen tulisi ilmoittaa hallintopäätöksestään 
viipymättä alueellisesti toimivaltaiselle, joko 
Etelä-Suomen tai Itä-Suomen aluehallintovi-
rastolle. Säännöksellä varmistettaisiin, että 
varsinaisella valvontaviranomaisella olisi ai-
na ajantasainen tieto valvontatilanteesta. 
Käytännössä tapauksen vaatimat jatkotoi-
menpiteet siirtyisivät myös mainituille viran-
omaisille. Tehtävien uusintatarkastusten li-
säksi harkittavaksi saattaisivat tulla tapauk-

sesta riippuen hankeluvan tai toimintaluvan 
peruuttaminen. Pykälän 3 momentissa mai-
nittaisiin selvyyden vuoksi, että myös viran-
omaisen suorittamista kiiretoimista aiheutu-
neista kustannuksista olisi vastuussa toimin-
nanharjoittaja. 

48 §. Hankeluvan peruuttaminen. Voimas-
sa olevassa laissa ei ole säännöstä eläin-
koeluvan peruuttamisesta. Lain 35 §:n 2 
momenttiin sisältyvä säännös, jonka mukaan 
aluehallintovirasto voi määrätä eläinkokeen 
keskeytettäväksi välittömästi, merkinnee 
käytännössä luvan peruuttamista. Sääntelyä 
ei voida pitää toiminnanharjoittajan oikeus-
turvan kannalta riittävän täsmällisenä. Pykä-
län 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
hankeluvan peruuttamisen edellytyksistä. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto tai Itä-
Suomen aluehallintovirasto voisi peruuttaa 
hankeluvan, jos hanketta koskevia säännök-
siä, määräyksiä tai lupaehtoja olisi rikottu 
olennaisella tavalla, eikä epäkohtia korjattaisi 
valvontaviranomaisen asettamassa kohtuulli-
sessa määräajassa.  

Pykälän 2 momentin mukaan Etelä-
Suomen aluehallintovirasto peruuttaisi han-
keluvan, jos komissio vaatii sitä direktiivin 
55 artiklan mukaisin perustein. Artiklassa 55 
on säädetty apinoiden ja ihmisapinoiden 
käyttöön liittyvistä poikkeuksista sekä hank-
keista, joihin sisältyy vakavaa ja todennäköi-
sesti pitkäkestoista kipua, tuskaa tai kärsi-
mystä aiheuttava toimenpide, jota ei voida 
lievittää. Hankkeiden toteuttamisen edelly-
tyksistä ja siihen liittyvistä menettelyistä 
säädetään yksityiskohtaisesti direktiivin 55 
artiklassa. Säännösten mukaan komissio voi 
hyväksyä kuvatunlaisia hankkeita määrite-
tyksi ajaksi tai vaatia jäsenvaltiota kumoa-
maan toimenpiteen.  

Direktiivin 44 artiklan 4 kohdan mukaan 
hanketta koskevan hyväksynnän peruuttami-
sesta ei saa aiheutua haittaa hankkeessa käy-
tettyjen tai siinä käytettäväksi tarkoitettujen 
eläinten hyvinvoinnille. Tämän mukaisesti 
pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että toi-
minnanharjoittajan on lopetettava hankkeessa 
käytetyt eläimet tai toteutettava muu sellai-
nen toimivaltaisen aluehallintoviraston hy-
väksymä toimi, jolla eläinten hyvinvointi 
turvataan. Muuta tointa arvioitaessa harkin-
nassa voitaisiin ottaa huomioon 19 §:ssä tar-
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koitettu eläimen uudelleen käyttämisen mah-
dollisuus tai 28 §:n tarkoittaman periaatteet, 
jotka koskevat eläimen luovuttamista, palaut-
tamista ja vapauttamista. 

49 §. Toimintaluvan peruuttaminen. Pykä-
län 1 momentin mukaan toimintalupa voitai-
siin peruuttaa, jos toiminnanharjoittaja rik-
koo olennaisella tavalla toiminnalle asetettuja 
vaatimuksia tai jos toiminta ei enää täytä lu-
van myöntämisen edellytyksiä, eikä puutteita 
korjata asetetussa määräajassa. Säännös vas-
taa voimassa olevan lain 18 §:n 2 momentis-
sa säädettyä koe-eläintoimintaa koskevan lu-
van peruuttamista. Myös direktiivin 21 artik-
lan 1 kohta edellyttää, että toiminnanharjoit-
tajan, jonka toiminta ei täytä direktiivin vaa-
timuksia, hyväksyntä on viime kädessä pe-
ruutettava.  

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei hyväk-
synnän peruuttamisesta aiheudu haittaa lai-
toksessa säilytettävien eläinten hyvinvoinnil-
le. Tämän mukaisesti 2 momentissa säädet-
täisiin, että laitoksessa pidetyt eläimet olisi 
toiminnanharjoittajan kustannuksella lopetet-
tava tai siirrettävä toiseen laitokseen. Luvan 
myöntänyt aluehallintovirasto voisi hyväksyä 
muunkin toimen, jolla turvataan eläinten hy-
vinvointi. 

50 §. Uhkasakko ja teettäminen. Pykälä 
vastaa pääosin voimassa olevan lain 36 §:ää. 
Valvonnan tehokas toteuttaminen edellyttää, 
että valvontaviranomaisilla on keinoja saada 
aikaan ei-toivotun oikeustilan korjaaminen. 
Säännöksen 2 momentti olisi kuitenkin uusi. 

Ehdotetussa 2 momentissa on kyse itsekri-
minointisuojasta eli oikeusperiaatteesta, jon-
ka mukaan kukaan ei ole velvollinen myötä-
vaikuttamaan oman rikosoikeudellisen vas-
tuunsa toteuttamiseen esimerkiksi tunnusta-
malla syyllistyneensä lainvastaiseen tekoon. 
Uhkasakkoa ei näin ollen saisi asettaa luon-
nolliselle henkilölle tietojenantovelvollisuu-
den tehosteeksi silloin, kun henkilöä on ai-
hetta epäillä rikoksesta ja tiedot liittyvät ri-
kosepäilyn kohteena olevaan asiaan. Sään-
nöksen soveltaminen edellyttää konkreettista 
rikosepäilyä eikä säännös estäisi muiden 
pakkokeinojen käyttämistä. Itsekriminoin-
tisuojaa ei saisi kiertää kohdistamalla uhka-
sakko yhteisöön tilanteessa, jossa tietoja yh-

teisön puolesta antaa rikosepäilyn kohteena 
oleva henkilö. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyisi viittaus 
uhkasakkolakiin (1113/1990), jossa on ylei-
set säännökset hallinnollisesta uhkasakosta, 
teettämisuhasta ja teettämisestä.  

51 §. Rangaistussäännös. Pykälässä säädet-
täisiin tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta säädettäväksi 
ehdotetun lain eräiden vaatimusten rikkomi-
sesta rangaistukseksi nykyiseen tapaan sak-
korangaistus, jollei teosta muualla laissa sää-
detä ankarampaa rangaistusta. Säännöksessä 
ei ehdoteta uusia kriminalisointeja.  

Ehdotetun lain tehokkaan toteutumisen var-
mistamiseksi on tarpeen, että sen keskeisten 
toiminnanharjoittajalle tai toiminnan harjoit-
tamiselle asettamien vaatimusten rikkominen 
tai velvollisuuksien laiminlyönti säädetään 
nykyiseen tapaan rangaistavaksi teoksi. Py-
kälään sisältyvät laiminlyöntirikkomuksia 
koskevat seuraamussäännökset ovat luonteel-
taan paljolti ennalta ehkäiseviä. Vaikka toi-
minnan harjoittamista koskeviin laiminlyön-
titapauksiin voidaan puuttua myös ehdotetun 
lain 47 ja 50 §:n nojalla, kriminalisointi on 
edelleen tarpeen, jos toimenpiteet osoittau-
tuisivat tehottomiksi tai laiminlyönti olisi sel-
lainen, ettei sitä voitaisi enää korjata. Direk-
tiivin 60 artikla edellyttää, että jäsenvaltiot 
säätävät direktiivin täytäntöön panemiseksi 
annettavien kansallisten rikkomiseen sovel-
lettavista seuraamuksista ja toteuttavat tarvit-
tavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on ol-
tava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.  

Ehdotettu 2 momentti olisi uusi, ja sisältäi-
si sanktiokumulaation estämistä tarkoittavan 
säännöksen. Rikoslain 6 luvun 12 §:n 4 koh-
dan nojalla tuomioistuin voi jättää seuraa-
musten kasaantumisen vuoksi rangaistuksen 
tuomitsematta tai 6 luvun 7 §:n 1 kohdan 
mukaan ottaa rangaistusta lieventävänä seik-
kana huomioon tekijälle rikoksesta johtuneen 
tai hänelle tuomiosta aiheutuvan muun seu-
rauksen. Jos samasta laiminlyönnistä tuomit-
taisiin sekä uhkasakko, että rangaistus, ky-
seessä olisi monissa tapauksissa kohtuuton 
sanktiokumulaatio. Rangaistuksen tuomitse-
matta jättäminen olisi perusteltua kuitenkin 
vain, jos uhkasakko on myös tuomittu mak-
settavaksi. 



 HE 150/2012 vp  
  

 

49

52 §. Rangaistuksia koskevat viittaussään-
nökset. Ehdotettu säännös sisältäisi nykyisen-
laisen viittaussäännöksen rikoslakiin. 
 
11 luku  Erinäiset säännökset 

53 §. Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelun neuvottelukun-
ta. Valtioneuvosto asettaisi viideksi vuodeksi 
kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tavoit-
teena on korvaamisen, vähentämisen ja pa-
rantamisen periaatteen edistäminen. Neuvot-
telukunta toimisi Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston yhteydessä, jolta se ehdotetun 36 §:n 
nojalla saisi myös tarvitsemansa tukipalvelut. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta 
ja toiminnan järjestämisestä. Tarkoituksena 
on, että neuvottelukunnan asettamisella pan-
naan täytäntöön direktiivin 49 artiklan vaa-
timus tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua käsittelevästä kansallisesta 
komiteasta. 

54 §. Maksut. Pykälässä viitattaisiin viran-
omaisten ja hankelupalautakunnan suorittei-
den osalta valtion maksuperustelakiin 
(150/1992). 

55 §. Palkkiot ja kustannusten korvaukset. 
Hankelupalautakunnan jäsenet saisivat suo-
rittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakus-
tannusten korvausta. Pykälä vastaa asiallisel-
ta sisällöltään voimassa olevan lain 29 §:ää. 
Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaisi 
palkkioperusteet nykyiseen tapaan valtion ta-
lousarviossa kyseiseen tarkoitukseen osoitet-
tujen määrärahojen puitteissa. 

56 §. Muutoksenhaku. Pykälä vastaa asial-
liselta sisällöltään voimassa olevan lain 
41 §:ää.  

Pykälä sisältää muutoksenhaun osalta viit-
tauksen hallintolainkäyttölakiin. Viranomai-
sen ja hankelupalautakunnan päätöksestä va-
litettaisiin hallintolainkäyttölain mukaisessa 
järjestyksessä asianomaiseen hallinto-
oikeuteen. Lain nojalla määrättyä maksua 
koskevaan muutoksenhakuun sovellettaisiin 
valtion maksuperustelakia. Eläinsuojelulliset 
syyt edellyttävät, että ehdotetun lain nojalla 
tehtävässä päätöksessä voitaisiin nykyiseen 
tapaan tarvittaessa määrätä sen täytäntöön-
panosta mahdollisesta muutoksenhausta huo-
limatta. Säännöstä voitaisiin soveltaa, kun 

esimerkiksi laitoksessa todetut eläinsuojelul-
liset epäkohdat olisivat sellaisia, ettei niiden 
korjaamisen viivästymistä ja epäkohtien jat-
kumista mahdollisen muutoksenhakuproses-
sin aikana voitaisi pitää eläinsuojelullisesti 
hyväksyttävinä. Valitus, joka koskisi kysy-
mystä eläinten hyvinvoinnista, olisi käsitel-
tävä kiireellisesti. Vastaavat periaatteet sisäl-
tyvät myös eläinsuojelulakiin. 
 
12 luku  Voimaantulo- ja siirtymä-

säännökset 

57 §. Voimaantulo. Pykälä sisältäisi tavan-
omaisen voimaantulosäännöksen. Ehdotetul-
la lailla kumottaisiin voimassa oleva koe-
eläintoiminnasta 20 päivänä tammikuuta 
2006 annettu laki (62/2006) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. Kumotun 
lain nojalla annettu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetus koe-eläintoiminnasta jäisi 
kuitenkin edelleen voimaan, kunnes se erik-
seen kumottaisiin. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
miin. Lain täytäntöönpano edellyttää muun 
muassa tarkempien säännösten antamista lu-
kuisista lain säännöksistä, sekä hankelupa-
lautakunnan asettamista. 

58 §. Siirtymäsäännökset. Selvyyden vuok-
si pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännös 
siitä, että henkilö, joka on kumotun lain no-
jalla saavuttanut tai säilyttänyt kelpoisuuden 
eläinkokeiden suorittamiseen, katsottaisiin 
päteväksi myös suunnittelemaan hankkeita ja 
tekemään toimenpiteitä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kumotun lain 
nojalla hyväksytty koe-eläinlaitos, joka on 
toiminnassa ehdotetun lain tullessa voimaan, 
voisi lähtökohtaisesti jatkaa toimintaansa lain 
tarkoittamana kasvattajana, toimittajana tai 
käyttäjänä. Toiminnanharjoittajan tulisi kui-
tenkin luvan tarkistamista varten ilmoittaa 
lupaviranomaiselle eräistä ehdotetussa laissa 
toiminnan harjoittamiselle säädetyistä vaati-
muksista, jotka muuttuisivat, täsmentyisivät 
tai olisivat kokonaan uusia kumottuun lakiin 
verrattuna. 

Ennen ehdotetun lain voimaantuloa myön-
nettyihin eläinkoelupiin sovellettaisiin 3 
momentin mukaan kumotun lain lupaa kos-
kevia säännöksiä ja lupaehtoja, jos eläinkoe 
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päättyy viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2018. Eläinkokeeseen, joka päättyy 1 päivän 
tammikuuta 2018 jälkeen, tulisi olla ehdote-
tun lain mukainen hankelupa viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2018. Suomessa ei ole 
käytännössä myönnetty eläinkoelupia yli kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Ehdotettu sään-
nös on kuitenkin tarpeen direktiivin 64 artik-
lan täytäntöön panemiseksi. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös siitä, että kumotun lain nojalla 
asetettu eläinkoelautakunta jatkaisi hankelu-
palautakuntana, kunnes hankelupalautakunta 
asetetaan. Säännöksen tarkoituksena on var-
mistaa, ettei hankelupien myöntämiseen tule 
viivästyksiä, jos hankelupalautakunnan aset-
taminen jostain syystä viivästyisi. 
 
 
 
1.2 Eläinsuojelulaki 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävi-
en eläinten suojelusta, jolla kumottaisiin koe-
eläintoiminnasta annettu laki. Tämän vuoksi 
eläinsuojelulakia muutettaisiin vastaavasti si-
ten, että lain 2, 7, 8 ja 19 §:ään sisältyvät viit-
taukset kumottavaan lakiin tai sen nojalla 
harjoitettavaan toimintaan muutettaisiin viit-
tauksiksi säädettäväksi ehdotettuun lakiin tai 
sen nojalla harjoitettavaan toimintaan. 
 
 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  

2.1 Laki tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin käytettävien eläinten suojelusta  

Ehdotetun lain nojalla annettaisiin valtio-
neuvoston asetus, joka sisältäisi:  

1) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut tarkem-
mat säännökset eläinten hoitoa ja toiminnan 
harjoittamista varten tarvittavia tiloja koske-
vista vaatimuksista sekä eläinlääkintähuollon 
järjestämisestä; 

2) 7 §:n 5 momentissa tarkoitetut tarkem-
mat säännökset henkilöstön tehtävistä;   

3) 8 §:n 4 momentissa tarkoitetut säännök-
set eläinten käyttöä koskevien opintojen si-

sällöstä ja suorittamisesta sekä tarkemmat 
säännökset toiminnanharjoittajan henkilöstön 
koulutus- ja pätevyysvaatimuksista; 

4) 9 §:n 4 momentissa tarkoitetut tarkem-
mat säännökset hyvinvointiryhmän tehtävis-
tä; 

5) 10 §:n 5 momentissa tarkoitetut tar-
kemmat säännökset kirjanpidon ja tilastojen 
sisällöstä, pitämisestä ja säilyttämisestä sekä 
säännökset niistä eläinlajeista, joista on pi-
dettävä yksilökohtaista kirjanpitoa;  

6) 13 §:n 4 momentissa tarkoitetut tar-
kemmat säännökset toimenpiteessä käytettä-
vien eläinten valinnasta; 

7) 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut tar-
kemmat säännökset toimenpiteiden kuulumi-
sesta vakavuusluokkiin;  

8) 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut sään-
nökset tavoitekasvatettavista eläimistä;  

9) 18 §:ssä tarkoitetut säännökset eläinten 
merkitsemisestä tai tunnistamisesta; 

10) 20 §:n 6 momentissa tarkoitetut tar-
kemmat säännökset eläinten lopettamisesta; 

11) 21 §:n 3 momentissa tarkoitetut tar-
kemmat säännökset toimintalupahakemuksen 
sisällöstä; 

12) 24 §:n 3 momentissa tarkoitetut tar-
kemmat säännökset hankelupahakemuksen 
sisällöstä; 

13) säännökset 53 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetuista tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelun neuvottelu-
kunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toimin-
nan järjestämisestä. 

Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä 
tai säätää:  

1) 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta hyvin-
vointiryhmän kokoonpanosta ja kirjanpidos-
ta;  

2) 13 §:n 4 tarkoitetusta toimenpiteiden va-
linnasta ja eläimelle aiheutuvan kivun, tus-
kan, kärsimyksen ja pysyvän haitan vähen-
tämisestä; 

3) 14 §:n 4 momentissa tarkoitetusta anes-
tesian ja kipulääkityksen käytöstä; 

4) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetusta eläi-
men pyydystämisestä, sekä eläimen pyydys-
tävän henkilön pätevyysvaatimuksista; 

5) 26 §:n 4 momentissa tarkoitetusta lupa-
päätöksen sisällöstä; 
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6) 28 §:n 4 momentissa tarkoitetusta eläi-
men sopeuttamista, luovuttamista, palautta-
mista ja vapauttamista koskevista ehdoista; 

7) 29 §:n 4 momentissa tarkoitetusta takau-
tuvaa arviointia varten toimitettavista tiedois-
ta sekä takautuvassa arvioinnissa arvioitavis-
ta seikoista;  

8) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetusta val-
vontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä. 
 
 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2013. Direktiivin 61 artiklan 
1 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenval-
tioiden on sovellettava direktiivin täytän-
töönpanosäädöksiä mainitusta ajankohdasta 
lukien. 
 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja 
 

Ehdotetun lain 21 §:n mukaan toiminnan 
harjoittamiseen vaadittaisiin lupa. Myös 
hankkeen toteuttaminen vaatisi 24 §:n mu-
kaan lupaa. Hankkeen toteuttajalle samoin 
kuin eräille muillekin toiminnanharjoittajan 
henkilöstöön kuuluville asetettaisiin kelpoi-
suusvaatimuksia. Viranomaisella olisi 48 ja 
49 §:n nojalla mahdollisuus peruuttaa annetut 
luvat. Lisäksi viranomainen voisi puuttua 
harjoitettavaan toimintaan 47 §:n nojalla an-
nettavilla kielloilla tai määräyksillä. Säännös 
mahdollistaisi myös toiminnanharjoittajan 
omistaman eläimen lopettamisen kiiretoi-
menpiteenä.  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkei-
nolla. Perustuslain 15 §:ssä turvataan jokai-
sen omaisuus.  

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkei-
novapautta perustuslain mukaisena pääsään-
tönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan lu-
vanvaraisuuden olevan mahdollista poikke-
uksellisesti. Luvanvaraisuudesta on kuitenkin 
säädettävä lailla, jonka on täytettävä perusoi-
keutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset 

edellytykset. Laissa säädettävien elinkeino-
vapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja 
tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoitusten olen-
naisen sisällön, kuten rajoittamisen laajuuden 
ja edellytysten pitää ilmetä laista. Sääntelyn 
sisällön osalta valiokunta on pitänyt tärkeänä, 
että säännökset luvan edellytyksistä ja pysy-
vyydestä antavat riittävän ennustettavuuden 
viranomaistoimista. Tältä kannalta on muun 
muassa merkitystä sillä, missä määrin viran-
omaisen toimivaltuudet määräytyvät niin sa-
notun sidotun harkinnan tai tarkoituksenmu-
kaisuusharkinnan mukaisesti. Perustuslakiva-
liokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yh-
teydessä vakiintuneesti pitänyt luvan peruut-
tamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana 
viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkem-
pänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuok-
si valiokunta on katsonut sääntelyn oikeasuh-
taisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa lu-
van peruuttamismahdollisuus vakaviin tai 
olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin 
sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti 
annetut huomautukset tai varoitukset eivät 
ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puut-
teiden korjaamiseen (PeVL 31/2006 vp, 
PeVL 8/2006 vp, PeVL 48/2005 vp).  

Myös henkilöstölle asetettavat kelpoisuus-
vaatimukset liittyvät perustuslain 18 §:n 1 
momentin mukaisiin oikeuksiin työn ja am-
matin valinnan vapaudesta, minkä vuoksi la-
kiin on otettava luonnehdintoja siitä, minkä-
laista kelpoisuutta asianomaisilta henkilöiltä 
edellytetään (PeVL 26/2001 vp ja PeVL 
74/2002 vp). Nämä vaatimukset liittyisivät 
hankkeen suunnittelijoihin, toimenpiteiden 
tekijöihin sekä eläimiä hoitaviin ja lopetta-
viin henkilöihin, joita koskevat säännökset 
sisältyvät 7 - 8 §:iin. 

Yhteiskunnalla voidaan katsoa olevan eri-
tyinen intressi puuttua toimintaan, jossa jo 
lähtökohtana on eläimelle aiheutuva kipu, 
tuska, kärsimys tai haitta. Toiminnan harjoit-
tamisen säätäminen luvanvaraiseksi on siten 
perusteltua. Ehdotettu lupia koskeva sääntely 
täyttäisi myös perustuslaissa tarkoitetut vaa-
timukset. Samoin on perusteltua edellyttää 
toimijoilta sellaista kelpoisuutta, että eläinten 
hyvinvointi voidaan turvata toiminnassa 
mahdollisimman hyvin. Ehdotetun lain 
47 §:ssä tarkoitetut määräykset, kiellot ja kii-
reelliset toimenpiteet voivat merkitä omai-
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suuden käytön rajoittamista tai hävittämistä. 
Myös nämä säännökset ovat välttämättömiä 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojele-
misen kannalta. Ehdotettujen säännösten 
voidaan katsoa täyttävän perusoikeuksien ra-
joitusta koskevat täsmällisyyden ja tarkkara-
jaisuuden sekä suhteellisuusperiaatteen aset-
tamat vaatimukset. 
 
 
Yksityiselämän suoja 
 

Ehdotetun lain 45 ja 46 §:n säännökset, 
jotka koskevat toiminnanharjoittajista ja 
hankkeista pidettäviä rekistereitä, liittyvät 
perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselä-
män suojaan. Tietosisältönsä vuoksi rekisterit 
ovat henkilörekistereitä. Perustuslain 10 §:n 
1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta 
säädetään tarkemmin lailla. 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti 
pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tär-
keinä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin 
tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen si-
sältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia 
mukaan luettuna tietojen luovutettavuus sekä 
tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja 
rekisteröidyn oikeusturvaa. Näiden seikkojen 
sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla katta-
vaa ja yksityiskohtaista (esim. PeVL 19/2009 
vp, PeVL 35/2008 vp ja PeVL 2/2008 vp). 
Ehdotetut rekisterisäännökset täyttäisivät pe-
rustuslaissa tarkoitetut vaatimukset. 
 
 
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin vi-
ranomaiselle 
 

Ehdotetun lain 24 §:n 1 momentin mukaan 
hankkeen saisi toteuttaa vain hankelupalau-
takunnan luvalla. Perustuslain 124 §:n mu-
kaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa 
muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai sen 
nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituk-
senmukaiseksi hoitamiseksi, eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Julkisel-
la hallintotehtävällä tarkoitetaan muun muas-
sa yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oike-
uksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan pää-

töksentekoon liittyviä tehtäviä. Tarkoituk-
senmukaisuusarvioinnissa tulee hallinnon te-
hokkuuden ja muiden hallinnon sisäisten nä-
kökohtien lisäksi kiinnittää erityistä huomio-
ta yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen tar-
peisiin. Hankelupien käsittely hankelupalau-
takunnassa, jolla nykyinen eläinkoelautakun-
ta korvattaisiin, säilyttäisi lupaharkinnan lä-
pinäkyvyyden ja korostaisi eettistä hyväksyt-
tävyyttä, minkä lisäksi lupien myöntäminen 
arvioitaisiin yhdenmukaisin periaattein. Lau-
takunnan jäsenet toimisivat nykyiseen tapaan 
virkavastuulla ja menettelyssä noudatettaisiin 
hallintomenettelyä koskevia säädöksiä. Vi-
ranomaisorganisaation laajentamista katta-
maan hankelupien myöntämistä ei ole pidet-
tävä tarkoituksenmukaisena tai nykytilan-
teessa taloudellisesti mahdollisena, koska se 
vaatisi huomattavia voimavaralisäyksiä vi-
ranomaistoimintaan. Ehdotettu sääntely täyt-
tää perustuslain 124 §:ssä tarkoitetut edelly-
tykset hallintotehtävän antamisesta muulle 
kuin viranomaiselle.  
 
Asetuksenantovaltuudet ja lainsäädäntöval-
lan siirtäminen 
 

Lakiehdotukseen sisältyy lukuisia valtuu-
tussäännöksiä antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä useista lakiin si-
sätyvistä säännöksistä, kuten edellä jaksosta 
2 (Tarkemmat säännökset) käy ilmi. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
valtioneuvosto voi antaa asetuksia perustus-
laissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden 
nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
sekä asioista, jotka perustuslain mukaan 
muuten kuuluvat lain alaan. Valtuutuksen 
säätämiseen laissa on perustuslakivaliokun-
nan lausuntokäytännössä kohdistettu vaati-
muksia sääntelyn täsmällisyydestä ja tark-
kuudesta (PeVL 19/2002 vp, PeVL 40/2002 
vp). Laista tulee käydä selvästi ilmi, mistä on 
tarkoitus säätää asetuksella. Lakiin ehdotetut 
säännökset täyttävät nämä vaatimukset. 
Säätämisjärjestys 
 

Hallituksen käsityksen mukaan perustus-
lain asettamat vaatimukset on lakiehdotuksis-
sa otettu huomioon asianmukaisella tavalla, 
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ja lakiehdotukset voidaan näin ollen käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 
 
 

Laki 

tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että 
eläimiä pidetään ja käytetään tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin vain tarpeellisista ja tär-
keistä syistä. 

Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa, et-
tä eläimiä käytetään tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin mahdollisimman vähäinen mää-
rä ja että eläimille aiheutetaan mahdollisim-
man vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai py-
syvää haittaa. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan: 
1) käytettäessä tai kasvatettaessa eläviä 

pääjalkaisia tai selkärankaisia eläimiä tieteel-
lisiin tai opetustarkoituksiin; sekä 

2) kasvatettaessa näitä eläimiä niiden elin-
ten tai kudosten luovuttamiseksi tieteellisiin 
tai opetustarkoituksiin.  

Tätä lakia sovellettaessa eläimeen rinnaste-
taan sen itsenäinen toukkamuoto sekä nisäk-
kään sikiö tavanomaisen kehityksensä vii-
meisen kolmanneksen aikana. Tätä lakia so-
vellettaessa eläimeen rinnastetaan myös edel-

lä mainittua varhaisemmassa kehitysvaihees-
sa oleva yksilö, jos se todennäköisesti kokee 
toimenpiteiden seurauksena kipua, tuskaa, 
kärsimystä tai pysyvää haittaa saavutettuaan 
kyseisen kehitysvaiheen.  

Tätä lakia sovelletaan, vaikka eläimeltä 
poistetaan kipua ja tuskaa sekä estetään kär-
simys ja pysyvä haitta anestesialla, kivun-
poistolla tai muulla menetelmällä.            
 

3 § 

Soveltamisalan rajoitukset 

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) muihin kuin koetarkoituksissa käytettyi-

hin maataloudellisiin menetelmiin; 
2) muihin kuin koetarkoituksissa käytettyi-

hin kliinisiin eläinlääkinnällisiin menetel-
miin;  

3) kliinisiin eläinlääketutkimuksiin, joita 
tarvitaan eläinlääkkeen myyntilupaa varten;  

4) tavanomaisiin eläinten hoidossa nouda-
tettuihin menetelmiin;  

5) ensisijaisesti eläimen tunnistamista var-
ten noudatettuihin menetelmiin; 

6) menetelmiin, jotka eivät todennäköisesti 
aiheuta yhtä suurta tai suurempaa kipua, tus-
kaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa kuin hy-
vien eläinlääkintäkäytäntöjen mukaisesti suo-
ritetun neulanpiston aiheuttama kipu, tuska, 
kärsimys tai pysyvä haitta. 
 

4 § 
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Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin sää-
detä tai tämän lain nojalla annetusta luvasta 
muuta johdu, tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin käytettävien eläinten pidossa, hoidossa, 
kohtelussa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä 
eläinsuojelulaissa (247/1996) tai sen nojalla 
säädetään.  

Geenitekniikan soveltamisesta eläimiin 
säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995). 
Eläinten kuljetuksesta säädetään eläinten 
suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 
64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 sekä 
eläinten kuljetuksesta annetussa laissa 
(1429/2006). Eläinten käytöstä kosmeettisten 
valmisteiden testauksessa säädetään kos-
meettisista valmisteista annetussa laissa 
(22/2005). Luonnonvaraisten eläinten pyy-
dystämisestä, hallussapidosta ja tappamisesta 
säädetään lisäksi luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996) ja metsästyslaissa (615/1993).  
Kliinisistä eläinlääketutkimuksista säädetään 
lääkelaissa (395/1987).  
 

5 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) hankkeella työohjelmaa, jolla on määri-

telty tieteellinen tai opetuksellinen tavoite ja 
johon kuuluu vähintään yksi toimenpide;  

2) toimenpiteellä  
a) kaikenlaista eläimen käyttöä koetarkoi-

tuksiin, muihin tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin siten, että eläimelle voi aiheutua vä-
hintään hyvän eläinlääkintäkäytännön mu-
kaisesti suoritetun neulanpiston aiheuttamaan 
tuntemukseen verrattavaa kipua, tuskaa, kär-
simystä tai pysyvää haittaa; ja 

b) kaikkia sellaisia toimia, joiden tarkoi-
tuksena tai todennäköisenä seurauksena on 
muuntogeenisen tai muun eläimen syntymi-
nen tai kuoriutuminen tai muuntogeenisen 
eläinlinjan luominen ja ylläpito siten, että 
eläimille voi aiheutua a alakohdassa mainit-
tua kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää 
haittaa;  

toimenpide alkaa yksittäisen eläimen koh-
dalla silloin, kun eläintä aletaan valmistella 
toimenpiteessä käytettäväksi, ja päättyy, kun 
havaintojen tekeminen elävästä eläimestä on 
lopetettu; 

3) kasvattajalla luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka kasvattaa 16 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja eläimiä käytettäväksi 
hankkeissa taikka niiden kudoksen tai elinten 
käyttämiseksi tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin tai joka kasvattaa muita eläimiä ensi-
sijaisesti edellä mainittuihin tarkoituksiin; 

4) toimittajalla luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä, joka ei ole kasvattaja ja joka 
myy, välittää tai muutoin luovuttaa eläimiä 
käytettäväksi hankkeissa tai niiden kudoksen 
tai elinten käyttämiseksi tieteellisiin tai ope-
tustarkoituksiin; toimittajana ei kuitenkaan 
pidetä luonnollista henkilöä tai oikeushenki-
löä, joka satunnaisesti myy tai luovuttaa yk-
sittäisen eläimen tai muutoin vähäisen mää-
rän eläimiä käytettäväksi hankkeessa tai nii-
den kudoksen tai elinten käyttämiseksi tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin; 

5) käyttäjällä luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä, joka toteuttaa hankkeita; 

6) toiminnanharjoittajalla kasvattajaa, toi-
mittajaa ja käyttäjää;  

7) laitoksella kaikenlaisia toiminnanhar-
joittajan hallinnassa olevia rakennelmia, ra-
kennuksia, rakennusryhmiä ja muita tiloja, 
jotka liittyvät tässä laissa tarkoitettuun toi-
mintaan; sekä 

8) korvaamisen, vähentämisen ja paranta-
misen periaatteella periaatetta, jonka mukaan 
eläinten käyttöä pyritään korvaamaan muilla 
menetelmillä aina kun se on mahdollista; jos 
eläimiä joudutaan käyttämään, niitä käyte-
tään niin vähäinen määrä kuin on mahdollista 
hankkeen tarkoituksen vaarantumatta ja 
eläimille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimys-
tä ja pysyvää haittaa pyritään vähentämään 
pienimpään mahdolliseen.  

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu-
na toimenpiteenä ei kuitenkaan pidetä: 

1) pätevän henkilön suorittamaa eläimen 
lopettamista hyväksytyillä menetelmillä; tai 

2) muuntogeenisten eläinten tai eläinten, 
joilla on spontaani mutaatio, kasvattamista 
eläinlinjan luomisen jälkeen, jos muuntami-
sesta tai mutaatiosta ei aiheudu näissä eläi-
missä vähintään neulanpiston aiheuttamaan 
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tuntemukseen verrattavaa kipua, tuskaa,  kär-
simystä tai pysyvää haittaa.  
 

2 luku 

Toiminnanharjoittajalle asetettavat vaa-
timukset 

6 § 

Yleiset vaatimukset   

Toiminnanharjoittajan on otettava eläinten 
hoidossa huomioon kunkin eläinlajin erityiset 
tarpeet ja ominaisuudet.   

Toiminnanharjoittajalla on oltava harjoitet-
tavaa toimintaa varten riittävät ja asianmu-
kaiset tilat, laitteet ja välineet. Käyttäjän tilo-
jen, laitteiden ja välineiden on lisäksi oltava 
rakenteeltaan ja toiminnaltaan sellaisia, että 
hankkeet voidaan toteuttaa mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti ja vähäistä eläinmää-
rää käyttäen sekä siten, että eläimille aiheute-
taan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, 
kärsimystä tai pysyvää haittaa.  

Toiminnanharjoittajalla on oltava eläinten 
lääkintää sekä terveyden- ja sairaudenhoitoa 
varten asianmukaisesti järjestetty eläinlääkin-
tähuolto.  

Tarkempia säännöksiä eläinten hoidosta, 
toiminnan harjoittamista varten tarvittavista 
tiloista sekä eläinlääkintähuollon järjestämi-
sestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
 

7 § 

Henkilöstö 

Toiminnanharjoittajalla on oltava toimin-
nan laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvitta-
va määrä pätevää henkilöstöä.  

Toiminnanharjoittajan on nimettävä henki-
lö, joka on perehtynyt toiminnalle tässä laissa 
ja sen nojalla säädettyihin ja määrättyihin 
vaatimuksiin (toiminnasta vastaava henkilö). 
Toiminnasta vastaavan henkilön on huoleh-
dittava siitä, että toiminnan harjoittamisessa 
noudatetaan säädettyjä ja määrättyjä vaati-
muksia. Toiminnanharjoittajan on huolehdit-
tava, että toiminnasta vastaavalla henkilöllä 
on mahdollisuus hoitaa tehtäviään säädösten 
ja lupaehtojen mukaisesti.  

Toiminnanharjoittajan on nimettävä ku-
hunkin laitokseen yksi tai useampi laitokses-
ta vastaava henkilö, jonka tehtävänä on: 

1) vastata eläinten hyvinvoinnin ja hoidon 
valvonnasta;  

2) varmistaa, että laitoksessa pidettäviä 
eläimiä koskevat tiedot ovat eläinten kanssa 
työskentelevän henkilöstön saatavilla; ja  

3) huolehtia siitä, että henkilöstö on riittä-
vän koulutettua ja pätevää tehtäviensä suorit-
tamiseksi.   

Toiminnanharjoittajalla on oltava käytettä-
vissä nimetty eläinlääkäri eläinlääkintähuol-
toa ja eläinten hyvinvointiin ja kohteluun liit-
tyvää neuvontaa varten. Jos se pidettävien 
eläinten lajin tai muun vastaavan syyn takia 
on tarkoituksenmukaisempaa, hyvinvointiin 
ja kohteluun liittyvästä neuvonnasta voi kui-
tenkin huolehtia muu riittävän pätevä nimetty 
asiantuntija. Nimetyllä eläinlääkärillä ja asi-
antuntijalla on oltava asiantuntemusta eläin-
ten käyttämisessä tieteellisiin tai opetustar-
koituksiin. Käyttäjän nimetyn eläinlääkärin 
ja asiantuntijan on täytynyt suorittaa 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetut eläinten käyttöä tie-
teellisiin tarkoituksiin koskevat opinnot.   

Tarkempia säännöksiä henkilöstön tehtä-
vistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
 

8 §  

Henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimuk-
set 

Hankkeen saa suunnitella tarkoitukseen so-
veltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittanut henkilö, joka on lisäksi suoritta-
nut yliopiston tai korkeakoulun opetusohjel-
man mukaiset tai Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston hyväksymät eläinten käyttöä tieteel-
lisiin tai opetustarkoituksiin koskevat opin-
not.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy 
hakemuksesta henkilön, joka on muualla 
kuin Suomessa suorittanut tarvittavat opin-
not, päteväksi suunnittelemaan hankkeita 
Suomessa. Hyväksymisen edellytyksenä on, 
että suoritetut opinnot vastaavat sisällöltään 1 
momentissa tarkoitettuja opintoja. 

Henkilöllä, joka tekee toimenpiteitä, hoitaa 
tai lopettaa eläimiä, on oltava osoitettuna riit-
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tävät tiedot ja taidot tehtävän suorittamiseksi 
ennen siihen ryhtymistä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1 
momentissa tarkoitettujen opintojen sisällös-
tä ja suorittamisesta. Tarkempia säännöksiä 
henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
 

9 § 

Hyvinvointiryhmä 

Toiminnanharjoittajan on nimettävä hyvin-
vointiryhmä, johon kuuluu ainakin 7 §:n 3 
momentissa tarkoitettu laitoksesta vastaava 
henkilö tai henkilöt, 7 §:n 4 momentissa tar-
koitettu nimetty eläinlääkäri tai muu pätevä 
asiantuntija sekä toiminnanharjoittajan olles-
sa käyttäjä ainakin yksi tutkimuksen edusta-
ja. Hyvinvointiryhmää ei kuitenkaan tarvita, 
jos toiminta on pienimuotoista ja toiminnan-
harjoittaja täyttää hyvinvointiryhmälle sääde-
tyt velvoitteet muulla tavoin.  

Hyvinvointiryhmän tehtävänä on: 
1) henkilöstön neuvonta eläinten hyvin-

vointiin liittyvissä kysymyksissä; 
2) eläinten hyvinvointiin liittyvän valvon-

nan, raportoinnin ja seurannan kehittäminen 
ja tarkastaminen; ja   

3) hankkeiden kehityksen ja tulosten seu-
ranta eläinten hyvinvoinnin kannalta.  

Hyvinvointiryhmän antamasta neuvonnasta 
ja neuvontaan liittyvistä päätöksistä on pidet-
tävä kirjaa. Kirjanpito on säilytettävä vähin-
tään kolme vuotta viimeisen siihen tehdyn 
merkinnän jälkeen.  

Tarkempia säännöksiä hyvinvointiryhmän 
tehtävistä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. Tarkempia säännöksiä hyvinvointiryh-
män kokoonpanosta ja kirjanpidosta voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella.  
 

10 § 

Eläimiä koskeva kirjanpito ja tilastot  

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa: 
1) kasvatettujen, hankittujen, toimitettujen, 

toimenpiteessä käytettyjen, muualle luovutet-
tujen ja vapaaksi päästettyjen eläinten lajeista 
ja määristä, eläinten toimittajien ja vastaanot-
tajien nimistä ja osoitteista sekä päivämääris-

tä, jolloin eläimet on hankittu, toimitettu, 
päästetty vapaaksi tai luovutettu muualle; 

2) eläinten alkuperästä;  
3) eläimille annetuista lääkkeistä; ja  
4) lopetettujen ja kuolleiden eläinten lajeis-

ta ja määristä sekä niiden tiedossa olevista 
kuolinsyistä. 

Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä laa-
dittava tilasto 1 momentin 1 ja 4 kohdassa 
tarkoitetuista tiedoista ja toimitettava se Ete-
lä-Suomen aluehallintovirastolle.  

Toiminnanharjoittajan, joka on käyttäjä, on 
lisäksi pidettävä kirjaa toteutettavista hank-
keista ja laadittava tilasto niihin käytetyistä 
eläimistä sekä niille tehtyjen toimenpiteiden 
tosiasiallisesta vakavuudesta. Tilasto on toi-
mitettava vuosittain Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastolle kolmen kuukauden kuluessa 
kalenterivuoden päättymisestä.  

Kirjanpito ja tilastot on säilytettävä vähin-
tään viiden vuoden ajan viimeisen niihin teh-
dyn merkinnän jälkeen.  

Tarkempia säännöksiä kirjanpidon ja tilas-
tojen sisällöstä, pitämisestä ja säilyttämisestä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään niistä 
eläinlajeista, joista on pidettävä yksilökoh-
taista kirjanpitoa.  
 
 

3 luku 

Hanke ja toimenpide 

11 § 

Hankkeen ja toimenpiteen korvaaminen muil-
la menetelmillä 

Hankkeen saa toteuttaa vain, jos tavoitellun 
tuloksen saavuttamiseksi ei ole käytännössä 
mahdollista käyttää muuta tieteellisesti luo-
tettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, jo-
ka ei edellytä elävän eläimen käyttöä. 

Hankkeessa ei saa käyttää useampia eläi-
miä kuin sen tarkoituksen saavuttaminen 
edellyttää. Hanke ja toimenpide tulee korva-
ta, myös osittain, jos se tavoitellun tuloksen 
saavuttamiseksi on mahdollista, muulla tie-
teellisesti luotettavalla menetelmällä, joka ei 
edellytä elävän eläimen käyttöä, tai mene-
telmällä, jossa eläinten kokonaismäärää tai 
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eläimille aiheutettavaa kipua, tuskaa, kärsi-
mystä ja pysyvää haittaa voidaan vähentää. 
 
 

12 § 

Hankkeen tarkoitus 

Hankkeen saa toteuttaa ainoastaan seuraa-
via tarkoituksia varten: 

1) perustutkimus;  
2) translaatiotutkimus tai soveltava tutki-

mus, jonka tavoitteena on jokin seuraavista: 
a) ihmisten, eläinten tai kasvien taudin, sai-

rauden tai muun häiriön tai näiden vaikutus-
ten välttäminen, ehkäiseminen, diagnosointi 
tai hoitaminen; 

b) ihmisten, eläinten tai kasvien elintoimin-
tojen arvioiminen, selvittäminen, säätelemi-
nen tai muunteleminen; tai 

c) eläinten hyvinvointi ja tuotantoeläinten 
olosuhteiden parantaminen; 

3) mitä tahansa 2 kohdassa tarkoitettua ta-
voitetta varten lääkkeiden, elintarvikkeiden, 
rehujen ja muiden aineiden tai tuotteiden ke-
hittämisen, valmistuksen tai niiden laadun, 
tehokkuuden ja turvallisuuden testauksen yh-
teydessä; 

4) ympäristön suojelu ihmisten tai eläinten 
terveyden tai hyvinvoinnin vuoksi; 

5) lajien säilyttämiseen tähtäävä tutkimus; 
6) oikeuslääketieteelliset tutkimukset; ja 
7) korkea-asteen koulutus tai ammattitai-

don hankkimiseen, ylläpitämiseen tai paran-
tamiseen tähtäävä opetus.  
 

13 § 

Toimenpidettä koskevat yleiset periaatteet  

Toimenpiteen saa tehdä vain hankkeessa. 
Toimenpide on tehtävä sen tarkoituksen saa-
vuttaminen huomioon ottaen sellaisella eläi-
mellä, jolla on vähiten kykyä kokea kipua, 
tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Toi-
menpide on valittava ja tehtävä siten, että 
eläimelle aiheutuu mahdollisimman vähän 
kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa 
ja että hanke kuitenkin todennäköisesti antaa 
luotettavan tuloksen.  

Sellaisten toimenpiteiden tekeminen on 
kielletty, joihin liittyy vakavaa kipua, tuskaa 

tai kärsimystä, joka todennäköisesti on pitkä-
kestoista ja jota ei voida lievittää. Kiellosta 
voidaan poiketa vain tieteellisiin tarkoituk-
siin käytettävien eläinten suojelusta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2010/63/EU 55 artiklan 3 kohdassa tar-
koitetuista poikkeuksellisista ja tieteellisesti 
perustelluista syistä. Toimenpidettä ei saa 
tehdä eläimen kivun- tai tuskansietokyvyn 
tutkimiseksi. 

Kuolemaa toimenpiteen päätepisteenä on 
vältettävä ja se on pyrittävä korvaamaan var-
haisella ja inhimillisellä päätepisteellä. Jos 
kuolemaa päätepisteenä ei voida estää, toi-
menpide on suunniteltava siten, että se johtaa 
mahdollisimman harvan eläimen kuolemaan.   

Tarkempia säännöksiä toimenpiteessä käy-
tettävien eläinten valinnasta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. Tarkempia säännöksiä 
toimenpiteiden valinnasta ja eläimelle aiheu-
tuvan kivun, tuskan, kärsimyksen ja pysyvän 
haitan vähentämisestä voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

14 §  

Kivunpoiston käyttäminen 

Eläimelle toimenpiteestä aiheutuvaa kipua, 
tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa on aina 
lievitettävä kaikilla toimenpiteen tarkoituk-
sen kannalta mahdollisilla tavoilla, jollei lie-
vittämisestä eläimelle aiheutuva kipu, tuska, 
kärsimys tai pysyvä haitta ole yhtä suuri tai 
suurempi kuin itse toimenpiteestä aiheutuva.  

Toimenpiteitä, joihin liittyy vakavia vam-
moja, jotka saattavat aiheuttaa voimakasta 
kipua, ei saa tehdä ilman anestesiaa.  

Eläimille ei saa ilman riittävää anestesiaa 
tai kivunpoistoa antaa sellaista lääkettä, joka 
estää tai rajoittaa eläintä ilmaisemasta kipua.   

Tarkempia säännöksiä anestesian ja kipu-
lääkityksen käytöstä voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

15 §  

Toimenpiteiden vakavuusluokitus 

Eläimelle toimenpiteestä aiheutuva kipu, 
tuska, kärsimys ja pysyvä haitta on arvioitava 
ennen siihen ryhtymistä. Toimenpiteen vaka-
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vuus määräytyy sen kivun, tuskan, kärsimyk-
sen tai pysyvän haitan tason mukaan, jonka 
yksittäisen eläimen oletetaan kokevan toi-
menpiteen aikana. Toimenpiteiden vakavuus 
arvioidaan 24 §:ssä tarkoitetussa hankelupa-
hakemuksessa ja määritetään 25 §:ssä tarkoi-
tetussa hankeluvassa 

Toimenpiteiden vakavuusluokat ovat:  
1) ei toipumista; 
2) lievä; 
3) kohtalainen; ja  
4) vakava.  
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset toimenpiteiden kuulumi-
sesta vakavuusluokkiin.  
 

4 luku 

Eläimet 

16 § 

Tavoitekasvatusvaatimus ja eläinten alkupe-
rä  

Hankkeessa on aina pyrittävä käyttämään 
eläimiä, jotka on kasvatettu käytettäväksi tie-
teellisiin tarkoituksiin tai opetustarkoituksiin 
(tavoitekasvatettu eläin). Jollei 26 §:n 3 mo-
mentista muuta johdu, hankkeissa yleisesti 
käytettyjen eläinten on oltava tavoitekasva-
tettuja. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarkemmin niistä eläinlajeista, joiden on 
oltava tavoitekasvatettuja. 

Jollei 26 §:n 3 momentista muuta johdu, 
hankkeessa ei saa käyttää: 

1) irrallaan tavattuja tai villiintyneitä koti-
eläinlajeihin kuuluvia eläimiä; eikä 

2) luonnosta pyydystettyjä eläimiä.   
Silloin, kun eläin hankitaan käytettäväksi 

hankkeessa muualta kuin kasvattajalta tai 
toimittajalta, eläimen käyttötarkoituksesta on 
ilmoitettava luovuttajalle. 
 

17 § 

Eläimen pyydystäminen luonnosta 

Jos eläimen luonnosta pyydystäminen on 
26 §:n 3 momentin nojalla sallittua, eläimen 
saa pyydystää vain henkilö, jolla on riittävät 
tiedot pyydystämistekniikasta ja riittävät tai-

dot eläimen käsittelemiseksi. Pyydystämises-
sä on käytettävä hankeluvassa hyväksyttyä 
menetelmää, joka ei aiheuta eläimelle vältet-
tävissä olevaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai 
pysyvää haittaa.  

Tarkempia säännöksiä eläimen pyydystä-
misestä sekä eläimen pyydystävän henkilön 
pätevyysvaatimuksista voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

18 § 

Eläinten yksilöinti  

Eläin on merkittävä tai sen tulee olla tun-
nistettavissa. Valtioneuvoston asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset eläinten 
merkitsemisestä ja tunnistamisesta.  
 

19 § 

Eläimen uudelleen käyttäminen 

Jollei 26 §:n 3 momentista muuta johdu, 
eläimelle, jolle on jo tehty yksi tai useampia 
toimenpiteitä, saa tehdä uudelleen uuden 
toimenpiteen, jossa voitaisiin käyttää myös 
sellaista eläintä, jolle ei ole vielä tehty mitään 
toimenpidettä, ainoastaan jos: 

1) aiemmat toimenpiteet ovat tosiasiallises-
ti kuuluneet vakavuusluokkaan lievä tai koh-
talainen; 

2) voidaan osoittaa, että eläimen yleinen 
terveydentila ja hyvinvointi ovat palautuneet 
täysin ennalleen; 

3) seuraava toimenpide ei kuulu vakavuus-
luokkaan vakava; ja 

4) uudelleen käyttäminen on 7 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetun nimetyn eläinlääkärin 
ohjeiden mukaista, kun otetaan huomioon 
eläimen koko elinkaaren kokemukset. 
 

20 § 

Eläimen lopettaminen 

Eläin on lopetettava mahdollisimman vä-
hän kipua, tuskaa ja kärsimystä aiheuttaen.  

Eläin on lopetettava viipymättä, jos sen 
käyttäytymisessä, elintoiminnoissa tai ulkoi-
sessa olemuksessa esiintyy oireita tai muu-
toksia, joiden perusteella sen voidaan päätel-
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lä kokevan hankeluvassa ennakoimatonta 
voimakasta kipua, tuskaa tai kärsimystä, jota 
ei voida poistaa lääkityksellä tai muilla toi-
milla. 

Eläin on lopetettava toimenpiteen päättyes-
sä, jos on todennäköistä, että se tulee kärsi-
mään edelleen kohtalaista tai vakavaa kipua, 
tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa.  

Eläinlääkärin tai muun pätevän henkilön on 
päätettävä eläimen lopettamisesta. Pätevällä 
henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on riit-
tävät tiedot kyseisen eläimen terveydentilan 
ja hyvinvoinnin sekä sen kokeman kivun, 
tuskan ja kärsimyksen arvioimiseksi.  

Eläin on lopetettava toiminnanharjoittajan 
laitoksen tiloissa, jollei kysymyksessä ole 
hanke, joka toteutetaan kenttäolosuhteissa.  

Jos eläintä ei lopeteta toimenpiteen päätyt-
tyä, eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava, 
ja sen on saatava tarvitsemaansa hoitoa. Tar-
kempia säännöksiä eläinten lopettamisesta 
annetaan valtioneuvoston asetuksella.  
 

5 luku  

Toiminnan harjoittamisen luvanvaraisuus  

21 § 

Toimintalupa ja sen hakeminen 

Toiminnanharjoittajalla on oltava Etelä-
Suomen aluehallintoviraston tai Itä-Suomen 
aluehallintoviraston lupa toiminnan harjoit-
tamiseen (toimintalupa).  

Toimintalupaa on haettava Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta, jos luvan hakijan koti-
paikka on Etelä-Suomen, Lounais-Suomen 
tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
ton toimialueella ja Itä-Suomen aluehallinto-
virastolta, jos luvan hakijan kotipaikka on 
Itä-Suomen, Pohjois-Suomen tai Lapin alue-
hallintoviraston toimialueella.  

Lupahakemuksesta tulee käydä ilmi 6, 7 ja 
9 §:ssä tarkoitetut luvan myöntämisen edelly-
tyksenä olevat tiedot. Tarkempia säännöksiä 
lupahakemuksen sisällöstä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

 
 
 

22 § 

Toimintaluvan myöntäminen 

Toimintalupa myönnetään, jos: 
1) hakijalla on käytettävissään toimintaansa 

varten asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet; 
2) hakijalla on käytettävissään toimintaansa 

varten asianmukainen henkilöstö;  
3) toiminnan edellyttämä eläinlääkintähuol-

to on järjestetty 6 §:n 3 momentin mukaises-
ti; ja 

4) muut tässä laissa tai sen nojalla toimin-
nan harjoittamiselle säädetyt vaatimukset 
täyttyvät.  

Toimintalupa voidaan myöntää myös mää-
räajaksi.   

Toiminnan harjoittamiseen tarkoitettu lai-
tos on tarkastettava ennen toimintaluvan 
myöntämistä.  
 

23 §  

Muutokset henkilöstössä ja toiminnassa  

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoi-
tettava 7 §:n 2 – 4 momentissa tarkoitettujen 
henkilöiden vaihtumisesta toimintaluvan 
myöntäneelle aluehallintovirastolle. Käyttä-
jän on viipymättä ilmoitettava 25 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen henkilöiden vaihtumi-
sesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.  

Toimintalupaa on haettava uudelleen, jos 
toimintaa tai laitoksen rakennetta muutetaan 
merkittävästi tavalla, joka voi vaikuttaa hai-
tallisesti eläinten hyvinvointiin. Toiminnan 
lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava lu-
van myöntäneelle aluehallintovirastolle.  
 

6 luku  

Hankkeen luvanvaraisuus 

24 § 

Hankelupa ja sen hakeminen 

Hankkeen saa toteuttaa vain hankelupalau-
takunnan luvalla (hankelupa). 

Hankkeesta on laadittava hankelupahake-
mus, johon on sisällytettävä: 



 HE 150/2012 vp  
  

 

61

1) hanke-ehdotus, josta käy ilmi 11—
14 §:ssä säädetyt hanketta ja eläimen hank-
keeseen käyttämistä koskevat perustelut; 

2) arvio hankkeeseen sisältyvien toimenpi-
teiden vakavuusluokituksesta;  

3) yleistajuinen tiivistelmä hankkeesta; ja 
4) hankkeen toteuttamisesta vastaavan 

henkilön nimi.  
Tarkempia säännöksiä hankelupahakemuk-

sen sisällöstä annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.  
 

25 § 

Hankeluvan myöntäminen 

Hankelupa myönnetään, jos: 
1) toiminnanharjoittajalla, joka on käyttäjä, 

on toimintalupa; 
2) hanke toteutetaan 12 §:ssä säädettyä hy-

väksyttävää tarkoitusta varten; 
3) hankkeen suunnittelijalla on 8 §:n 1 

momentin mukainen pätevyys; 
4) hanke on tieteen tai opetuksen kannalta 

perusteltu taikka lainsäädännön edellyttämä;  
5) hankkeesta ihmisille, eläimille tai ympä-

ristölle odotettavissa olevan hyödyn katso-
taan olevan eettisesti hyväksyttävässä suh-
teessa eläimille hankkeessa aiheutuvaan hait-
taan;  

6) hanke on laadittu siten, että toimenpiteet 
voidaan tehdä mahdollisimman inhimillisellä 
ja ympäristö huomioon ottavalla tavalla; ja 

7) muut tässä laissa tai sen nojalla säädetyt 
eläimen käyttämistä hankkeessa koskevat 
vaatimukset täyttyvät. 

Hankeluvassa määritetään hankkeeseen si-
sältyvien toimenpiteiden 15 §:ssä tarkoitetut 
vakavuusluokat. Hankeluvassa nimetään 
hankkeen toteuttamisesta vastaava henkilö.   

Hankelupa voidaan myöntää myös sarjana 
hankkeita, jos hankkeet toteutetaan lainsää-
dännön vaatimusten täyttämiseksi tai jos 
hankkeissa käytetään eläimiä tuotannollisiin 
tarkoituksiin tai diagnostisiin tarkoituksiin 
vakiintunein menetelmin. Hankelupa voidaan 
myöntää korkeintaan viideksi vuodeksi ker-
rallaan. 
 

 
 
 

26 §  

Luvassa asetettavat ehdot ja myönnettävät 
poikkeukset 

Hankeluvassa voidaan asettaa eläinsuojelun 
vaatimia ehtoja eläinten hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi hankkeen aikana. 

Hankeluvassa voidaan määrätä, että 
29 §:ssä tarkoitettu takautuva arviointi on 
tehtävä myös sellaiselle hankkeelle, johon si-
sältyy vakavuusluokkaan kohtalainen luoki-
teltuja toimenpiteitä, jos se on tarpeen: 

1) hankkeen laajuuden tai toimenpiteiden 
määrän takia;   

2) hankkeessa käytettävien eläinten määrän 
tai epätavanomaisen lajin takia; tai  

3) muun vastaavan syyn takia.  
Hankeluvassa voidaan myöntää poikkeus: 
1) 16 §:n 1 momentin tavoitekasvatusvaa-

timuksesta, jos poikkeamiseen on perusteltu 
tieteellinen tarve;  

2) 16 §:n 2 momentin 1 kohdan kiellosta, 
jos erityisen tärkeä tarve eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia taikka ympäristön tai ihmisten 
ja eläinten terveyden vakavia uhkia koskevil-
le tutkimuksille sitä edellyttää ja jos voidaan 
tieteellisesti perustella, että hankkeen tarkoi-
tus voidaan saavuttaa vain käyttämällä irral-
laan tavattua tai villiintynyttä kotieläinlajiin 
kuuluvaa eläintä;  

3) 16 §:n 2 momentin 2 kohdan kiellosta, 
jos voidaan tieteellisesti perustella, että hank-
keen tarkoitusta ei voida saavuttaa käyttä-
mällä tavoitekasvatettua eläintä; ja 

4) 19 §:n 1 kohdan vaatimuksesta, jos poik-
keukselliset syyt sitä edellyttävät; poikkeus 
voidaan myöntää vain edellytyksellä, että 
eläintä ei ole käytetty useammin kuin kerran 
toimenpiteessä, johon liittyy vakavaa kipua, 
tuskaa tai vastaavaa kärsimystä ja että eläin-
lääkäri tarkastaa eläimen ennen sen uudel-
leenkäyttöä. 

Tarkempia säännöksiä lupapäätöksen sisäl-
löstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.  
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27 § 

Hankeluvan muuttaminen  

Lupaa hankkeen toteuttamiseen sille anne-
tusta luvasta poikkeavalla tavalla on haettava 
hankelupalautakunnalta. Hakemuksesta on 
käytävä ilmi hankkeen muuttamista koskevat 
perustelut. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi 
myöntää luvan hanketta koskeviin vähäisiin 
muutoksiin, jos: 

1) se on hankkeen jatkamisen kannalta eh-
dottoman välttämätöntä ja asiaa ei ehditä 
hankkeen tarkoituksen vaarantumatta saattaa 
hankelupalautakunnan tai sen jaoston käsitel-
täväksi eikä hankkeen muuttamisesta voi ai-
heutua sellaista toimenpiteen vakavuusluo-
kan muutosta, joka on eläimelle haitallisem-
pi; tai 

2) kyseessä on hankeluvan voimassaolon 
lyhytaikainen jatkaminen tai käytettävien 
eläinten lukumäärän vähäinen lisäys. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston on il-
moitettava hankelupalautakunnalle lupaa 
koskevista muutoksista.  
 
 

28 §  

Hankkeessa käytetyn eläimen luovuttamista, 
palauttamista ja vapauttamista koskevat lu-

paehdot 

Hankeluvassa voidaan sallia hankkeessa 
käytettyjen tai niihin tarkoitettujen eläinten 
luovuttaminen tai palauttaminen sopivaan 
hoitojärjestelmään taikka luonnosta pyydys-
tetyn eläimen vapaaksi luontoon päästämi-
nen, jos:  

1) eläimen terveydentila sallii sen; ja 
2) eläimen luovuttamisesta, palauttamisesta 

tai vapauttamisesta ei aiheudu vaaraa ihmis-
ten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle. 

Tarvittaessa eläin on ennen sen luovutta-
mista, palauttamista tai vapauttamista so-
peutettava asteittain uuteen hoitojärjestel-
määnsä tai elinympäristöönsä.  

Ennen eläimen luontoon vapauttamista 
koskevan asian ratkaisemista lupahakemuk-
sesta on tarvittaessa pyydettävä sen elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausun-
to, jonka toimialueella eläin on tarkoitus va-
pauttaa luontoon. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tulee tarvittaessa kuulla 
asiasta muita viranomaisia. 

Tarkempia säännöksiä eläimen sopeutta-
mista, luovuttamista, palauttamista ja vapaut-
tamista koskevista ehdoista voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.  
 
 

29 § 

Takautuva arviointi 

Takautuva arviointi on tehtävä kaikille sel-
laisille hankkeille, joissa käytetään apinoita 
sekä hankkeille, joihin sisältyy vakavuus-
luokkaan vakava luokiteltuja toimenpiteitä. 
Hankkeen takautuvassa arvioinnissa arvioi-
daan: 

1) miten hankkeen tavoitteet on saavutettu; 
2) eläimille aiheutettu haitta, mukaan luki-

en käytettyjen eläinten määrät ja lajit sekä 
toimenpiteiden tosiasiallinen vakavuus; ja  

3) kaikki seikat, jotka saattavat edistää kor-
vaamisen, vähentämisen ja parantamisen pe-
riaatteen toteuttamista.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee 
hankkeiden takautuvan arvioinnin. Hankelu-
van haltijan on kolmen kuukauden kuluessa 
hankkeen päättymisestä toimitettava virastol-
le takautuvaa arviointia varten tarvittavat tie-
dot. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulee 
toimittaa 1 momentissa tarkoitetut takautu-
van arvioinnin tulokset tiedoksi hankeluvan 
haltijalle ja hankelupalautakunnalle.  

Tarkempia säännöksiä takautuvaa arvioin-
tia varten toimitettavista tiedoista sekä 1 
momentissa tarkoitetuista arvioitavista sei-
koista voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. 
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7 luku 

Hankelupalautakunta  

30 § 

Hankelupalautakunnan asettaminen ja ko-
koonpano  

Hankelupalautakunnan asettaa valtioneu-
vosto maa- ja metsätalousministeriön esityk-
sestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakun-
taan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja sekä 16 muuta jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan ko-
koonpanossa tulee ottaa huomioon maan eri 
osien tasapuolinen edustus tässä laissa tarkoi-
tetun toiminnan harjoittamisen kannalta. 
Lautakunta toimii Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston yhteydessä.  

Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapu-
heenjohtajalla tulee olla oikeustieteen maiste-
rin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto. Lautakunnan jä-
senten ja varajäsenten tulee olla tunnetusti 
taitavia ja kokeneita tieteellisissä tarkoituk-
sissa tapahtuvaa eläinten käyttöä tuntevia 
henkilöitä, joista neljän tulee edustaa tieteel-
lisen tutkimuksen asiantuntemusta, neljän 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläin-
ten hoitoa ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä 
koskevaa asiantuntemusta, neljän eläinlääke-
tieteellistä asiantuntemusta sekä neljän asian-
tuntemusta käytännön eläinsuojelutyöstä tai 
eettisistä kysymyksistä. 

Hankelupalautakunta jakautuu neljään jaos-
toon. Hankelupalautakunta nimeää jäsenet ja 
varajäsenet jaostoihin siten, että niissä on ta-
sapuolisesti edustettuna lautakunnan eri alo-
jen asiantuntemus. Lautakunta nimeää jaos-
toille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hankelupalautakunnalla on oikeus kuulla 
ulkopuolisia asiantuntijoita.  
 

31 § 

Asioiden valmistelu ja käsittely lautakunnas-
sa 

Lautakunnassa tai sen jaostossa käsiteltävät 
asiat valmistellaan Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastossa, josta myös käsiteltävät asiat esi-

tellään. Lautakunnan tai sen jaoston kutsuu 
koolle lautakunnan tai jaoston puheenjohtaja 
tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohta-
ja.  

Päätös hanketta koskevaan lupahakemuk-
seen on annettava viimeistään 40 työpäivän 
kuluttua siitä, kun kaikki asian ratkaisemi-
seksi tarvittavat tiedot on toimitettu Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston on lähetettävä hankelu-
van hakijalle viipymättä ilmoitus vastaanote-
tuista hakemuksista sekä 40 työpäivän mää-
räajasta, jonka kuluessa päätös tehdään. Jos 
se hankkeen monimutkaisuuden tai monitie-
teellisen luonteen vuoksi on perusteltua, pää-
töksen määräaikaa voidaan jatkaa 15 työpäi-
vällä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston on 
ilmoitettava hakijalle määräajan jatkamisesta 
ja sen perusteluista ennen ensin mainitun 
määräajan päättymistä.  

Lautakunnan ja sen jaoston kokouksesta on 
laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat 
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Lauta-
kunnan tai sen jaoston päätökset allekirjoittaa 
kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa esitte-
lijä. 

Tarkempia määräyksiä hankelupalautakun-
nan sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittele-
misestä sekä toiminnan muusta järjestämises-
tä annetaan työjärjestyksessä, jonka maa- ja 
metsätalousministeriö vahvistaa. 

Lautakunnan ja sen jaostojen puheenjohta-
jaan sekä muuhun jäseneen ja varajäseneen 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä heidän käsitellessään 
tässä laissa tarkoitettuja asioita. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974). 
 

32 § 

Ratkaisuvalta 

Luvan hankkeen toteuttamiseen antaa han-
kelupalautakunnan jaosto tai, jos se ei ole lu-
van myöntämisestä yksimielinen, hankelupa-
lautakunta. Jos jaosto ei anna lupaa hankkeen 
toteuttamiseen, asia siirtyy hankelupalauta-
kunnan päätettäväksi. 

Hankelupalautakunta on päätösvaltainen, 
kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään 
kahdeksan muuta jäsentä tai varajäsentä on 
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saapuvilla. Hankelupalautakunnan jaosto on 
päätösvaltainen, kun paikalla on kokouksen 
puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jä-
sentä tai varajäsentä. 

Jos hankelupalautakunnassa ilmenee eri-
mielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään 
asia äänestyksellä. Lautakunnan päätökseksi 
tulee enemmistön kannattama ehdotus ja ään-
ten mennessä tasan se ehdotus, jota kokouk-
sen puheenjohtaja on kannattanut. 

Lautakunnan puheenjohtaja ratkaisee lau-
takuntaa koskevat talous- ja muut sisäiseen 
hallintoon liittyvät asiat. Työjärjestyksessä 
voidaan näiden asioiden ratkaisuvaltaa siirtää 
myös lautakunnan varapuheenjohtajalle ja 
esittelijälle. 
 
 

33 §  

Lautakunnan henkilöstö 

Hankelupalautakunnalla on päätoimisia 
esittelijöitä ja toimistosihteereitä, jotka ottaa 
palvelukseen Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto. Esittelijän kelpoisuusvaatimuksena on 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hy-
vä perehtyneisyys eläinten käyttöön tieteelli-
sissä ja opetustarkoituksissa. 
 

8 luku  

Viranomaiset ja niiden tehtävät  

34 § 

Yleinen ohjaus ja valvonta  

Tämän lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus 
ja valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle.  
 

35 § 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamisen valvon-
nasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Ete-
lä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen, 
Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella ja Itä-

Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen, Poh-
jois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston 
toimialueella.  

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallinto-
virastot voivat käyttää valvonnassa apunaan 
myös muita aluehallintovirastoja.  
 

36 §  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston eräät teh-
tävät 

Sen lisäksi, mitä Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston tehtävistä muualla tässä laissa sää-
detään, virasto: 

1) kerää ja pitää sähköisesti yleisön nähtä-
villä tilastotietoja eläinten käytöstä tieteelli-
siin tai opetustarkoituksiin;  

2) julkaisee myönnettyjen hankelupien 
yleistajuiset tiivistelmät ja huolehtii niiden 
päivittämisestä kun hankkeet on arvioitu ta-
kautuvasti; ja 

3) huolehtii hankelupalautakunnan ja 
53 §:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan tarvit-
semista tukipalveluista. 
 

9 luku  

Valvonta 

37 § 

Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet  

Toiminnanharjoittajien toimintaa on val-
vottava tasapuolisesti ja säännöllisesti. Val-
vontaa on tehostettava, jos on epäiltävissä, 
että toiminnanharjoittajan toiminta tai laitos 
ei täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä 
tai määrättyjä vaatimuksia.  
 

38 §  

Valvontasuunnitelma 

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallinto-
virastojen on laadittava vuosittain valvonta-
suunnitelma valvonnan järjestämisestä. Val-
vontasuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritet-
tavat tarkastukset, valvontakohdetyypit ja 
niiden tarkastustiheys. Lisäksi suunnitelmas-
sa on esitettävä valvontakohdetyyppien ris-
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kinarvioinnin perusteet ja suunnitelman to-
teutumisen arvioinnin perusteet.  

Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitel-
masta ja sen sisällöstä voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

39 § 

Tiedonsaantioikeus 

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä val-
vontaviranomaisella on oikeus saada tässä 
laissa tarkoitettua valvontaa ja tarkastusta 
varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat toi-
minnanharjoittajalta, hankeluvan haltijalta 
sekä valtion viranomaisilta ja hankelupalau-
takunnalta.  

Tiedonsaantisoikeus koskee myös sellaisia 
valvontaa varten välttämättömiä tietoja, jotka 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattitoi-
mintaa tai taloudellista asemaa koskevina tie-
toina taikka tietoina yksityisen henkilökoh-
taisista oloista muutoin olisivat salassa pidet-
täviä. 
 

40 § 

Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus 

Edellä 35 §:ssä tarkoitetulla valvontaviran-
omaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnan edellyttämiä tar-
kastuksia sekä sitä varten päästä tiloihin, 
joissa harjoitetaan tässä laissa tarkoitettua 
toimintaa taikka joissa säilytetään toimintaa 
varten tarkoitettuja eläimiä, eläinten rehua tai 
juomaa tai toiminnan harjoittamisessa käytet-
täviä näytteitä, aineita, laitteita, välineitä, 
tarvikkeita tai varusteita taikka toimintaa 
koskevia asiakirjoja tai tietoja. Tarkastusta ei 
kuitenkaan saa tehdä pysyväisluonteiseen 
asumiseen käytettävässä tilassa.  

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ja Itä-
Suomen aluehallintovirastolla on oikeus olla 
läsnä toteutettaessa hanketta ja tehtäessä toi-
menpidettä. Lisäksi virastoilla on oikeus olla 
läsnä hankelupalautakunnan kokouksessa. 
 

 
 
 

41 § 

Oikeus näytteiden ottamiseen 

Valvontaviranomaisella on oikeus tarvitta-
essa ottaa korvauksetta valvontaa varten tar-
vittavia näytteitä toiminnan harjoittamisessa 
käytettävistä eläimistä, eläinten rehusta ja 
juomasta sekä toiminnassa käytettävistä ai-
neista.  
 

42 § 

Euroopan unionin tarkastajat 

Mitä 39—41 §:ssä säädetään Suomen vi-
ranomaisen tarkastus- ja tiedonsaantioikeu-
desta sekä oikeudesta näytteiden ottamiseen, 
koskee myös Euroopan unionin tarkastajia. 
Jos tarkastuksen tekee Euroopan unionin tar-
kastaja, valvontaviranomaisen on toimittava 
tämän kanssa yhteistyössä.  
 

43 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
taikka sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten noudattamista valvottaessa saatu-
ja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellises-
ta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista 
luovuttaa: 

1) tämän lain noudattamista valvoville vi-
ranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien 
suorittamista varten;  

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 1 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi; 

3) Euroopan unionin lainsäädännössä tai 
Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuk-
sessa tarkoitetuille ulkomaisille toimielimille 
ja tarkastajille, kun Euroopan unionin lain-
säädännössä tai sopimuksessa niin edellyte-
tään. 
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44 § 

Virka-apu 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
virka-apua poliisi- ja tulliviranomaisilta tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten mukaisten tehtävien suoritta-
miseksi. 
 

45 §  

Rekisteri toiminnanharjoittajista  

Toiminnanharjoittajista pidetään valvontaa 
ja valvonnan suunnittelua varten rekisteriä.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-
Suomen aluehallintovirasto tallettaa rekiste-
riin seuraavat tiedot: 

1) maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjes-
telmästä annetun lain (284/2008) 4 §:n 2 
momentissa tarkoitetut tunnistetiedot; 

2) toiminnan kohteena olevat eläinlajit; 
3) toiminnan aloittamisajankohta ja myön-

netyt toimintaluvat;  
4) toimiiko toiminnanharjoittaja 5 §:n 1 

momentissa tarkoitettuna kasvattajana, toi-
mittajana vai käyttäjänä; 

5) toiminnasta vastaavan henkilön, 7 §:n 3 
momentissa tarkoitettujen laitoksesta vastaa-
vien henkilöiden ja 7 §:n 4 momentissa tar-
koitetun nimetyn eläinlääkärin ja mahdolli-
sen muun pätevän asiantuntijan nimi ja yh-
teystiedot; sekä 

6) toiminnan lopettaminen.  
Toiminnanharjoittajista pidettävän rekiste-

rin tiedot talletetaan maaseutuelinkeinohal-
linnon tietojärjestelmästä annetussa laissa 
tarkoitettuun tietojärjestelmään. Rekisteriin 
sovelletaan edellä mainittua lakia, jollei tässä 
laissa toisin säädetä. 
 

46 § 

Hankerekisteri  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää val-
vontaa ja valvonnan suunnittelua sekä tilas-
tointia varten rekisteriä hankeluvista. Rekis-
teriin merkitään seuraavat tiedot: 

1) käyttäjän laitos, jossa hanke toteutetaan;  

2) hankeluvan numero ja luvanhaltijan ni-
mi sekä 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
hankkeesta vastaavan henkilön nimi;  

3) hankkeen tarkoitus; 
4) hankkeessa käytettävät eläinlajit ja laji-

kohtaisesti eläinten lukumäärä; 
5) suunniteltu hankkeen alkamis- ja päät-

tymisajankohta;  
6) toimenpiteiden vakavuusluokat;  
7) onko hankkeesta tehtävä takautuva arvi-

ointi; sekä  
8) tiedot takautuvasta arvioinnista.  
Tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuo-

den kuluttua siitä, kun hankeluvassa asetettu 
määräaika on päättynyt. Jos hanke on arvioi-
tava takautuvasti, tiedot poistetaan kuitenkin 
vasta silloin, kun kolme vuotta on kulunut 
takautuvan arvioinnin saattamisesta päätök-
seen. 

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä Ete-
lä-Suomen aluehallintovirastolla ja Itä-
Suomen aluehallintovirastolla on oikeus 
käyttää rekisteriä säädettyjen tehtäviensä 
edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietojen 
keräämiseen ja tallentamiseen sekä rekiste-
riin tallennettujen tietojen käyttämiseen ja 
luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä 
henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetään. 
 

10 luku 

Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamuk-
set 

47 § 

Kiellot, määräykset ja kiireelliset toimenpi-
teet 

Jos 40 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa tai 
muutoin todetaan, että toiminnan harjoittami-
sessa ei ole noudatettu sitä koskevia sään-
nöksiä tai määräyksiä tai toiminnalle tai 
hankkeen toteuttamiselle asetettuja lupaehto-
ja, valvontaviranomaisen on kiellettävä toi-
minnanharjoittajaa tai hankeluvan haltijaa 
jatkamasta tai toistamasta säännösten, mää-
räysten tai lupaehtojen vastaista menettelyä 
taikka määrättävä tämä asian laatuun nähden 
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riittävässä määräajassa täyttämään velvolli-
suutensa. 

Kiireellisenä toimenpiteenä valvontaviran-
omainen voi 1 momentista poiketen: 

1) lopettaa tai määrätä hankkeessa käytet-
tävän eläimen välittömästi lopetettavaksi, jos 
eläimen käyttäytymisessä, elintoiminnoissa 
tai ulkoisessa olemuksessa esiintyy oireita tai 
muutoksia, joiden perusteella sen voidaan 
päätellä kokevan hankeluvassa ennakoima-
tonta voimakasta kipua, tuskaa tai kärsimystä 
eikä sitä voida poistaa lääkityksellä tai muilla 
toimilla; 

2) lopettaa tai määrätä toiminnan harjoit-
tamisessa käytettävän muun kuin 1 kohdassa 
tarkoitetun eläimen välittömästi lopetettavak-
si, jos eläinsuojelulliset syyt välttämättä niin 
vaativat. 

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetun päätök-
sen tekee 35 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
valvontaviranomainen, päätöksestä on vii-
pymättä ilmoitettava toimivaltaiselle 35 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle. 
Edellä 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet 
toteutetaan toiminnanharjoittajan kustannuk-
sella. 
 

48 §  

Hankeluvan peruuttaminen 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tai Itä-
Suomen aluehallintovirasto voi peruuttaa 
hankeluvan, jos hankkeen toteuttamisessa on 
rikottu olennaisella tavalla hanketta koskevia 
säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja, eikä 
epäkohtia ole korjattu valvontaviranomaisen 
asettamassa kohtuullisessa määräajassa.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruuttaa 
hankeluvan, jos Euroopan komissio tieteelli-
siin tarkoituksiin käytettävien eläinten suoje-
lusta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2010/63/EU 55 artiklan 
mukaisin perustein sitä vaatii.  

Jos hankelupa peruutetaan, toiminnanhar-
joittajan on lopetettava hankkeessa käytetyt 
eläimet tai toteutettava muu sellainen toimi-
valtaisen aluehallintoviraston hyväksymä 
toimi tilanteen korjaamiseksi niin, että eläin-
ten hyvinvoinnille ei aiheudu haittaa. 
 
 

49 § 

Toimintaluvan peruuttaminen 

Aluehallintovirasto voi peruuttaa myöntä-
mänsä toimintaluvan, jos toiminnanharjoitta-
ja rikkoo olennaisella tavalla tässä laissa tai 
eläinsuojelulaissa tai niiden nojalla säädettyjä 
toimintaa koskevia vaatimuksia tai lupaehto-
ja, taikka jos toiminta ei enää täytä luvan 
myöntämisen edellytyksiä eikä toiminnan-
harjoittaja korjaa epäkohtia valvontaviran-
omaisen asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa. 

Jos toimintalupa peruutetaan, laitoksessa 
pidetyt eläimet on toiminnanharjoittajan kus-
tannuksella lopetettava, siirrettävä toisen 
toiminnanharjoittajan laitokseen tai on toteu-
tettava muu luvan myöntäneen aluehallinto-
viraston hyväksymä toimi tilanteen korjaami-
seksi niin, että eläinten hyvinvoinnille ei ai-
heudu haittaa. 
 
 

50 § 

Uhkasakko ja teettäminen 

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallinto-
virasto voi asettaa 47 §:ssä tarkoitetun kiel-
lon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon tai 
teettämisuhan. 

Uhkasakkoa ei saa asettaa luonnolliselle 
henkilölle tietojen ilmoittamisvelvollisuuden 
tehosteeksi, jos henkilöä on aihetta epäillä ri-
koksesta ja kyse on tiedoista, jotka koskevat 
rikosepäilyn kohteena olevaa asiaa. 

Uhkasakosta ja teettämisuhkasta säädetään 
uhkasakkolaissa (1113/1990). 
 

51 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta  
1) laiminlyö 21 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun toimintaluvan hakemisen, 
2) toteuttaa hankkeen ilman 24 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua lupaa tai vastoin luvas-
sa asetettuja ehtoja, 
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3) hankkii eläimiä käytettäväksi tai käyttää 
eläimiä hankkeeseen 16 §:n 1—3 momentis-
sa säädettyjen edellytysten vastaisesti, 

4) rikkoo 18 §:ssä säädettyä eläinten yksi-
löintiä koskevaa velvollisuutta, 

5) käyttää eläintä uudelleen 19 §:n vastai-
sesti, 

6) laiminlyö 20 §:n 1—3 momentissa sää-
detyn eläimen lopettamista koskevan velvol-
lisuuden tai rikkoo 20 §:n 6 momentissa tar-
koitetun velvollisuuden taikka lopettaa eläi-
men muutoin kuin sallitulla lopetusmenetel-
mällä, 

7) rikkoo 10 §:ssä säädettyä kirjanpidon pi-
tämistä tai tilaston laatimista koskevaa vel-
vollisuutta, 

8) rikkoo 23 §:n 1 momentissa säädettyä 
ilmoitusvelvollisuutta,  

9) rikkoo 47 §:n nojalla annettua kieltoa tai 
määräystä, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, tieteellisiin 
tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelusta annetun lain rikkomisesta sak-
koon. 

Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-
tyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoi-
tetta, voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 
 

52 § 

Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset 

Rangaistus eläinsuojelurikkomuksesta sää-
detään eläinsuojelulain 54 §:ssä. 

Rangaistus eläinsuojelurikoksesta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a ja 
15 §:ssä. 
 

11 luku 

Erinäiset säännökset 

53 § 

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettä-
vien eläinten suojelun neuvottelukunta 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhtey-
dessä toimii tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin käytettävien eläinten suojelun neuvotte-

lukunta. Neuvottelukunnan tavoitteena on 
edistää korvaamisen, vähentämisen ja paran-
tamisen periaatteen toteutumista. Valtioneu-
vosto asettaa neuvottelukunnan viideksi vuo-
deksi kerrallaan. 

Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoon-
panosta ja toiminnan järjestämisestä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.  
 

54 § 

Maksut 

Viranomaisen ja hankelupalautakunnan 
suoritteesta peritään maksu valtiolle. Maksu-
ja määrättäessä noudatetaan, mitä valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
 

55 § 

Palkkiot ja kustannusten korvaukset 

Hankelupalautakunnan puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja jäsenet saavat suorittamis-
taan tehtävistä palkkiota ja matkakustannus-
ten korvausta maa- ja metsätalousministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
 

56 § 

Muutoksenhaku 

Viranomaisen ja hankelupalautakunnan 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen hae-
taan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. Edellä 54 §:ssä tarkoitettua maksua 
koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan, 
mitä valtion maksuperustelaissa säädetään. 

Tämän lain nojalla tehtävässä päätöksessä 
voidaan määrätä, että päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, jollei va-
litusviranomainen toisin määrää. 

Valitus tämän lain nojalla tehdystä päätök-
sestä, joka koskee eläinten hyvinvointia, on 
käsiteltävä kiireellisenä. 
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12 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

57 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan koe-eläintoiminnasta 
annettu laki (62/2006), jäljempänä kumottu 
laki. Kumotun lain nojalla annettu maa- ja 
metsätalousministeriön asetus koe-
eläintoiminnasta (623/2006) jää kuitenkin 
edelleen voimaan.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.  
 

58 § 

Siirtymäsäännökset 

Henkilö, joka on kumotun lain nojalla saa-
vuttanut tai säilyttänyt kelpoisuuden eläinko-
keiden suorittamiseen, katsotaan päteväksi 
suunnittelemaan hankkeita ja tekemään toi-
menpiteitä. 

Kumotun lain nojalla hyväksytyn koe-
eläinlaitoksen, joka on toiminnassa tämän 

lain voimaan tullessa, tulee kolmen kuukau-
den kuluessa tämän lain voimaantulosta il-
moittaa tämän lain 21 §:n 1 momentissa tar-
koitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle:  

1) pidetäänkö eläimiä niiden kasvattami-
seksi, toimittamiseksi tai käyttämiseksi tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin;  

2) toiminnasta vastaavan henkilön nimi ja 
yhteystiedot; 

3) edellä tämän lain 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitettujen laitoksesta vastaavien henki-
löiden nimet ja yhteystiedot; ja  

4) edellä tämän lain 9 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun hyvinvointiryhmän kokoonpano.  

Kumotun lain nojalla myönnettyihin eläin-
koelupiin sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä ja lupa-
ehtoja, jos eläinkoe päättyy viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2018. Eläinkokeeseen, 
johon on myönnetty lupa ennen tämän lain 
voimaantuloa ja joka päättyy 1 päivän tam-
mikuuta 2018 jälkeen, on oltava tämän lain 
mukainen hankelupa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2018. 

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa 
oleva eläinkoelautakunta jatkaa toimintaansa 
hankelupalautakuntana, kunnes hankelupa-
lautakunta asetetaan.  

————— 
 



 HE 150/2012 vp  
  

 

70 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 

Laki 

eläinsuojelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 2 §, 7 §:n 4 momentti, 8 §:n 3 momentti ja 19 §:n 3 

momentti, sellaisina kun ne ovat, 2 § laissa 1430/2006 sekä 7 §:n 4 momentti, 8 §:n 3 mo-
mentti ja 19 §:n 3 momentti laissa 63/2006, seuraavasti: 
 

2 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 
Metsästyksen, kalastuksen, eläinten lääkit-

semisen, eläinjalostuksen, eläinten keinolli-
sen lisäämisen, selkärankaisten ja pääjalkais-
ten eläinten käytön tieteellisiin tai opetustar-
koituksiin, eläinten kuljetuksen, geeniteknii-
kan ja luonnonsuojelun osalta noudatetaan li-
säksi, mitä niistä erikseen säädetään. 
 

7 § 

Eläimille suoritettavat toimenpiteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään eläimille 

suoritettavista toimenpiteistä ja niiden suorit-
tajista, ei sovelleta selkärankaisten tai pääjal-
kaisten eläinten käytössä tieteellisiin tai ope-
tustarkoituksiin eikä selkärangattomien eläin-
ten käytössä muuhun tieteelliseen tutkimus-
toimintaan tai opetustarkoituksiin.  

 
8 §  

Eläinjalostus ja geenitekniikka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

on geenitekniikan käyttö eläinten tuotannon 
määrälliseksi tai laadulliseksi muuttamiseksi 
kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti 
eläinten terveyteen tai hyvinvointiin. Geeni-
tekniikan käytöstä käytettäessä eläimiä tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin noudatetaan 
kuitenkin, mitä siitä erikseen säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 §  

Eläinten pitäminen näytteillä ja käyttäminen 
esityksissä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sellaisen valo- ja elokuvauksen osalta, joka 

tehdään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 
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( /  ) 12 §:n mukaisessa tarkoituksessa, nou-
datetaan mainitun lain säännöksiä.  

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 

————— 
 

Helsingissä 1 päivänä  marraskuuta 2012 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

2. 

 
 
 

Laki 

eläinsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 2 §, 7 §:n 4 momentti, 8 §:n 3 momentti ja 19 §:n 3 

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 § laissa 1430/2006 ja 7 §:n 4 momentti, 8 §:n 3 momentti 
ja 19 §:n 3 momentti laissa 63/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 
Metsästyksen, kalastuksen, eläinten lääkitse-
misen, eläinjalostuksen, eläinten keinollisen 
lisäämisen, selkärankaisilla eläimillä harjoi-
tettavan koe-eläintoiminnan, eläinten kulje-
tuksen, geenitekniikan ja luonnonsuojelun 
osalta noudatetaan lisäksi, mitä niistä erik-
seen säädetään. 

2 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 
Metsästyksen, kalastuksen, eläinten lääkit-
semisen, eläinjalostuksen, eläinten keinolli-
sen lisäämisen, selkärankaisten ja pääjal-
kaisten eläinten käytön tieteellisiin tai ope-
tustarkoituksiin, eläinten kuljetuksen, geeni-
tekniikan ja luonnonsuojelun osalta noudate-
taan lisäksi, mitä niistä erikseen säädetään. 

 
7 § 

Eläimille suoritettavat toimenpiteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään eläimille 

suoritettavista toimenpiteistä ja niiden suorit-
tajista, ei sovelleta selkärankaisten eläinten 
käytössä koe-eläintoimintaan eikä selkäran-
gattomien eläinten käytössä muuhun tieteelli-
seen tutkimustoimintaan. 
 

7 § 

Eläimille suoritettavat toimenpiteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään eläimille 

suoritettavista toimenpiteistä ja niiden suorit-
tajista, ei sovelleta selkärankaisten tai pää-
jalkaisten eläinten käytössä tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin eikä selkärangattomien 
eläinten käytössä muuhun tieteelliseen tutki-
mustoimintaan tai opetustarkoituksiin.  
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8 §  

Eläinjalostus ja geenitekniikka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on 
geenitekniikan käyttö eläinten tuotannon 
määrälliseksi tai laadulliseksi muuttamiseksi 
kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti 
eläinten terveyteen tai hyvinvointiin. Geeni-
tekniikan käytöstä koe-eläintoiminnassa nou-
datetaan kuitenkin, mitä siitä erikseen sääde-
tään. 

8 § 

Eläinjalostus ja geenitekniikka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

on geenitekniikan käyttö eläinten tuotannon 
määrälliseksi tai laadulliseksi muuttamiseksi 
kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti  
eläinten terveyteen tai hyvinvointiin. Geeni-
tekniikan käytöstä käytettäessä eläimiä tie-
teellisiin tai opetustarkoituksiin noudatetaan 
kuitenkin, mitä siitä erikseen säädetään.  

 
19 § 

Eläinten pitäminen näytteillä ja käyttäminen 
esityksissä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sellaisen valo- ja elokuvauksen osalta, joka 
tehdään koe-eläintoiminnasta annetun lain 
(62/2006) 8 §:n mukaisessa tarkoituksessa, 
noudatetaan mainitun lain säännöksiä.  

19 §  

Eläinten pitäminen näytteillä ja käyttäminen 
esityksissä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sellaisen valo- ja elokuvauksen osalta, joka 
tehdään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 
( /  ) 11 §:n mukaisessa tarkoituksessa, nou-
datetaan mainitun lain säännöksiä. 

_________ 
 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
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