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Suomen Eläinlääkäriliiton lausunto tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa seuraavaa:
Suurin osa ehdotetuista muutoksista on luonteeltaan teknisiä. Lakiin tehdyt tarkennukset ovat hyviä.
Esimerkiksi nykyisessä laissa edellytetään eläinten hyvinvoinnin päivittäistä tarkastamista.
Muutosehdotuksessa päivittäisen tarkastuksen kohteena ovat eläinten hyvinvointi ja olosuhteet. Lain
soveltamista on tarkennettu koskemaan käytettäessä, kasvatettaessa ja pidettäessä eläviä pääjalkaisia tai
selkärankaisia eläimiä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin.
Eläinlääkäriliitto kannattaa lintujen ja matelijoiden sikiöiden mukaan ottamista lainsäädäntöön. Muutos
auttaa turvaamaan pitkälle kehittyneiden sikiöiden hyvinvointia.
Yksityiskohtainen kommentti lakiehdotukseen:
17 § Lakiin esitetään seuraava muutoslisäys: ’Jos eläintä pyydystettäessä tai sen jälkeen huomataan
eläimen olevan loukkaantunut tai sairas, eläinlääkärin tai muun pätevän henkilön on tutkittava eläin ja
annettava sille asianmukaista hoitoa.’
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (§ 2) mukaan vain tämän lain mukaan
eläinlääkärinammattia harjoittamaan oikeutettu henkilö saa päättää eläimen eläinlääketieteellisestä
tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja tähän liittyvästä hoidosta ja lääkityksestä.
Esityksessä olevaan sanaan ”hoito” liittyy myös eläimen tutkiminen ja oikean diagnoosin tekeminen.
Lakiesitykseen nyt valittu sanamuoto ja se, että myös muu henkilö kuin eläinlääkäri voisi tehdä hoitoa
edellyttävän diagnoosin on vastoin lakia eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Vaikka koe-eläintoiminnassa
tehtävät toimenpiteet on rajattu eläinlääkärinammatin harjoittamisen ulkopuolelle, ei poikkeusta voida
yleistää koskemaan myös ennakoimattomia hoitotoimenpiteitä, joita luonnonvaraisen eläimen
pyydystämisen yhteydessä voi ilmaantua.
Hoidon lisäksi tulee olla myös mahdollista lopettaa eläin, jos hoitaminen vain lisäisi/pitkittäisi eläimen
kärsimystä.

Yksityiskohtainen kommentti asetusehdotukseen:
18 § Henkilöstön pätevyysvaatimukset
Eläinlääkäriliitto pitää erityisen hyvänä seuraavaa muutosehdotusta, jossa tarkennetaan näkökohtia
eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvän etiikan koulutukseen/osaamiseen:
Nykyinen:
'Hankkeita suunnittelevilla, eläimille toimenpiteitä tekevillä, eläimiä hoitavilla ja eläimiä lopettavilla
henkilöillä on oltava tehtäviensä kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot seuraavista asiakokonaisuuksista:
2) eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvä etiikka
Ehdotettu muutos:
2) ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen, elämän itseisarvoon ja eläinten käyttöä tieteellisissä
tarkoituksissa puoltaviin ja vastustaviin väitteisiin liittyvä etiikka
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