
 

    

Unileverin kanta eläinkokeille vaihtoehtoisiin 

menetelmiin  
 

Emme tee eläinkokeita. Meidän mielestämme eläinkokeita ei tarvita sen 

varmistamiseen, että ihmiset voivat turvallisesti käyttää tuotteitamme ja että 

tuotteemme ovat turvallisia ympäristölle. Hyödynnämme huipputason 

ihmislähtöistä turvallisuustiedettä, emme eläimiä, voidaksemme arvioida 

tuotteidemme ja niihin käytettyjen ainesosien turvallisuutta kuluttajille, 

työntekijöillemme ja ympäristölle. Jaamme oma-aloitteisesti tietoa eläinkokeille 

vaihtoehtoisista menetelmistä ja teemme yhteistyötä ympäri maailmaa toimivien 

kumppaneiden kanssa, jotta kuluttajatuotteita ei testattaisi eläinkokeilla nyt eikä 

tulevaisuudessa. Tämän vuoksi kehitämme ja edistämme myös moderniin 

tieteeseen perustuvia uuden sukupolven turvallisuusarviointimenetelmiä, jotka 

eivät hyödynnä eläinkokeilla tutkittua tietoa. 

Osana sitoumustamme lopettaa eläinkokeet maailmanlaajuisesti yhä useammat 

tuotemerkkimme varmistavat, että Unilever, tavarantoimittajamme tai 

sääntelyviranomaiset eivät testaa tuotteitaan eivätkä niiden ainesosia 

eläinkokeilla missään maassa. Maailmanlaajuiset eläintensuojelujärjestöt ovat 

sertifioineet näiden tuotemerkkien sitoumuksen siihen, että eläinkokeita ei tehdä. 

Unilever ja sen tuotemerkit tukevat vaatimuksia, joiden mukaan 

kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläinkokeilla tulee kieltää 

maailmanlaajuisesti vuoteen 2023 mennessä.  

Unileverillä on laaja tuotevalikoima ja toisinaan tavarantoimittajien täytyy 

paikallisten säädösten mukaan testata ainesosia tietyillä markkinoilla; myös 

joidenkin maiden viranomaiset testaavat tiettyjä tuotteita eläimillä osana omaa 

lainsäädäntöään. Meidän mielestämme eläinkokeet eivät ole tarpeellisia 

tuotteidemme turvallisuuden varmistamiseksi. Olemme jo yli 40 vuoden ajan 

edistäneet tieteellisiä, teknologisia ja innovatiivisia vaihtoehtoja eläinkokeille ja 

ajaneet niiden käyttöönottoa. Tämän perusteella eläinten oikeuksia puolustava 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) -järjestö tunnustaa meidät 

”yritykseksi, joka työskentelee lakimuutoksen eteen”.  

Huippuluokan turvallisuustieteeseen perustuvan toimintamallimme tavoite on 

selkeä: kehittää ja hyödyntää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä, ja kertoa 

muille tutkimuksesta, jota teemme sen takaamiseksi, että tuotteemme ovat 

turvallisia ilman eläinkokeita. Meidän eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien 

tutkijatiimimme on kansainvälisesti tunnustettu ja teemme yhteistyötä muiden 

tutkijoiden kanssa, jotta voimme jatkuvasti päivittää käyttämiämme menetelmiä 

tuotteidemme turvallisuuden takaamiseksi. Työskentelemme yhdessä 



 

    

kansalaisjärjestöjen, sääntelyviranomaisten ja tavarantoimittajien kanssa 

kaikkialla maailmassa, jotta voimme jakaa tietoa menetelmistämme ja edistää 

niiden laajempaa hyväksyntää. Saimme kunnian vastaanottaa yhdysvaltalaiselta 

Humane Society -järjestöltä 2019 Corporate Consciousness Award -palkinnon 

tunnustuksena työstämme eläinkokeille vaihtoehtoisen turvallisuustieteen 

kehittämisessä. 

Lisätietoa Unileverin kehittämistä alan johtavista seuraavan sukupolven 

turvallisuusarviointien menetelmistä: 

https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo 
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