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Valtioneuvoston asetus

565/2013

tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettä-
vien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 53 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytet-
tävien eläinten suojelun neuvottelukunnan
tehtävänä on:

1) seurata ja edistää korvaamisen, vähentä-
misen ja parantamisen periaatteen toteutu-
mista;

2) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja
korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen
periaatteen edistämiseksi;

3) antaa lausuntoja merkittävistä tieteelli-
siin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläin-
ten käyttöä ja hyvinvointia koskevista toi-
mista ja esityksistä;

4) antaa suosituksia tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin käytettävien eläinten hankin-
nasta, kasvatuksesta, pidosta, hoidosta ja
hankkeissa käytöstä;

5) tukea ja edistää viranomaisten ja mui-
den toimijoiden välistä yhteistyötä tieteelli-
siin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläin-
ten hyvinvoinnin parantamiseksi;

6) tehdä ehdotuksia tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin käytettäviin eläimiin liittyvästä
koulutuksesta ja kehittää tiedottamista;

7) edistää tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin käytettävien eläinten hyvinvointia ja ar-

vostusta yhteiskunnassa sekä osallistua yh-
teiskunnalliseen keskusteluun näiden eläinten
käytöstä;

8) vaihtaa tietoja muissa Euroopan unionin
jäsenmaissa toimivien vastaavien elinten
kanssa; sekä

9) suorittaa muut neuvottelukunnan toimi-
alaan kuuluvat maa- ja metsätalousministe-
riön sille määräämät tehtävät.

2 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä ja hei-
dän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi
neuvottelukunnassa on eläinsuojeluasiamies.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan tulee olla tunnetusti koke-
neita eläinten tieteellisiin tai opetustarkoituk-
siin käyttävää toimintaa tai eläinten käytölle
vaihtoehtoisia menetelmiä tuntevia henki-
löitä.

Neuvottelukunnan muiden jäsenten tulee
edustaa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin
käytettäviin eläimiin ja niiden hyvinvointiin
sekä näiden eläinten käyttöön ja korvaami-
seen liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelu-
kunnan jäsenistä ja varajäsenistä kahden tulee
edustaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta, yh-
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den teollisuutta, yhden tieteellisiin tai opetus-
tarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja
eläimille tehtäviä toimenpiteitä koskevaa asi-
antuntemusta, yhden eläinlääketieteellistä
asiantuntemusta, yhden vapaaehtoista eläin-
suojelutyötä, kahden eläinten käyttöä korvaa-
via menetelmiä koskevaa asiantuntemusta,
yhden eläinten tieteellisiin tai opetustarkoi-
tuksiin käytettävien eläinten hyvinvointia
koskevaa tutkimusta, yhden eläinten pitoa
koskevaa etiikkaa tai yhteiskuntatieteellistä
tutkimusta, yhden Etelä-Suomen tai Itä-Suo-
men aluehallintovirastoa, yhden opetus- ja
kulttuuriministeriötä ja yhden maa- ja metsä-
talousministeriötä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen
eroaa kesken toimikauden, maa- ja metsäta-
lousministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §

Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kuulla työssään ulko-
puolisia asiantuntijoita.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää neu-
vottelukunnalle sihteerin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, vara-
puheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille,
eläinsuojeluasiamiehelle. sihteerille ja asian-
tuntijoille suoritetaan matkakustannusten kor-
vausta valtion matkustussäännön mukaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2013.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola
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