EV 170/2010 vp — HE 97/2010 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun
muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä
sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja
eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin
liittyvien
lakien
muuttamisesta
(HE 97/2010 vp).

Valiokuntakäsittely
Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(LaVM 18/2010 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 15, 23 ja 24 §,
sellaisina kuin ne ovat, 15 § laissa 563/1998, 23 § laeissa 563/1998, 875/2001 ja 1431/2006 sekä
24 § laissa 663/2010, sekä
lisätään 17 lukuun uusi 14 a, 23 a ja 23 b § seuraavasti:
17 luku
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan
14 a §

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen
törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä
eläinsuojelurikoksesta vankeuteen vähintään
neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi
vuodeksi.

Törkeä eläinsuojelurikos
Jos eläinsuojelurikoksessa
1) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla
tavalla,
2) rikoksen kohteena on huomattavan suuri
määrä eläimiä tai
3) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä

HE 97/2010 vp
LaVM 18/2010 vp

15 §
Lievä eläinsuojelurikos
Jos eläinsuojelurikos, ottaen huomioon aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan vähäisyys
tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä
on tuomittava lievästä eläinsuojelurikoksesta
sakkoon.
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23 §
Eläintenpitokielto
Joka tuomitaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta on samalla tuomioistuimessa määrättävä
eläintenpitokieltoon. Tuomioistuin voi kuitenkin jättää kiellon määräämättä, jos siihen on
erityisen painavia syitä. Joka tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta, voidaan samalla määrätä eläintenpitokieltoon. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös
henkilölle, joka tuomitaan eläinsuojelulain
54 §:n 1 momentin nojalla eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinten kuljetuksesta annetun lain
39 §:n nojalla eläinkuljetusrikkomuksesta ja jota
voidaan pitää soveltumattomana tai kykenemättömänä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista.
Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään rangaistukseen tuomitsematta 3 luvun 4 §:n 2 momentin tai 6 luvun 12 §:n
4 tai 5 kohdan nojalla. Eläintenpitokielto määrätään syyttäjän vaatimuksesta.
Eläintenpitokieltoon määrätty ei saa omistaa,
pitää eikä hoitaa eläimiä eikä muuten vastata
eläinten hyvinvoinnista. Kielto voi koskea määrättyjä eläinlajeja tai eläimiä yleensä. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että
tuomittu saa edelleen omistaa kokonaan tai
osaksi eläimiä, jotka eivät ole rikoksen kohteena ja jotka ovat hänen omistuksessaan päätöstä
tehtäessä, jos niiden määritteleminen päätöksessä on mahdollista.
Eläintenpitokielto voidaan määrätä vähintään
yhden vuoden määräajaksi tai pysyväksi. Eläintenpitokielto voidaan määrätä pysyväksi, jos
1) kieltoon määrättävä on syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen,
2) kieltoon määrättävälle on aiemmin lainvoimaisesti tuomittu määräaikainen eläintenpitokielto tai
3) kieltoon määrättävän terveydentila on
heikko
ja häntä on pidettävä pysyvästi kykenemättömänä tai soveltumattomana omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläimiä taikka muuten vastaamaan niiden hyvinvoinnista.
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Eläintenpitokieltoa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Jos tuomioistuin kuitenkin 23 a §:n 4 momentin mukaisesti kieltää
eläinten valtiolle menettämistä koskevan tuomion täytäntöönpanon, eläintenpitokielto ei koske tuomioistuimen määräyksen mukaisesti
pidettyjä eläimiä.
23 a §
Eläinsuojelurikokseen liittyvä menettämisseuraamus
Eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet, joita päätöstä annettaessa pitää tai jotka omistaa
eläintenpitokieltoon määrättävä, on tuomittava
valtiolle menetetyiksi. Myös eläintenpitokiellon
rikkomisen kohteena olleet eläimet on tuomittava valtiolle menetetyiksi. Menettämisseuraamus tuomitaan siitä riippumatta, kenen omaisuutta menetetyksi tuomittavat eläimet ovat.
Eläintenpitokiellon rikkomisen kohteena olleiden eläinten asemesta on toissijaisesti tuomittava menetetyksi niiden arvo siltä, joka on syyllistynyt eläintenpitokiellon rikkomiseen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu menettämisseuraamus tuomitaan syyttäjän vaatimuksesta.
Mainittuihin menettämisseuraamuksiin sovelletaan 10 luvun 1 §:ää ja 11 §:n 3 momenttia.
Arvon menettämiseen sovelletaan lisäksi 10 luvun 10 §:ää. Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin menettämisseuraamuksiin sovelletaan,
mitä 10 luvussa säädetään.
Tuomioistuin voi määrätä, että asianosaiselle
varataan tilaisuus itse myydä tai muuten luovuttaa omistamansa kiellossa tarkoitetut eläimet.
Jos menettämisseuraamus kohdistuu eläimiin,
jotka omistaa kokonaan tai osaksi muu kuin
eläintenpitokieltoon määrätty, tälle voidaan
varata tilaisuus noutaa eläimet korvauksetta
itselleen. Tuomiossa on asetettava määräaika,
jonka kuluessa eläimet on luovutettava tai noudettava. Jos eläimet noudetaan tai luovutetaan
tuomion mukaisesti, menettämisseuraamus
raukeaa.
Eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi
koskeva tuomio voidaan panna täytäntöön
muutoksenhausta huolimatta. Jos tuomioistuin
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varaa 3 momentissa tarkoitetun tilaisuuden
eläinten luovuttamiseen tai noutamiseen taikka
jos siihen on muuten erityisen painavia syitä,
tuomioistuimen on määrättävä, ettei menettämisseuraamusta panna täytäntöön ennen 3 momentissa tarkoitetun määräajan päättymistä taikka ennen kuin asiasta toisin määrätään tai menettämisseuraamus on muutoin pantavissa täytäntöön.

23 b §
Uhkapeliin liittyvä menettämisseuraamus
Uhkapelipankki ja muu järjestetyssä uhkapelissä käytetty raha ja rahanarvoinen esine on
tuomittava menetetyksi valtiolle. Menettämisseuraamus tuomitaan siitä riippumatta, kenen
omaisuutta menetetyksi tuomittava omaisuus
oli. Muutoin on noudatettava, mitä 10 luvussa
säädetään.

24 §
Oikeushenkilön rangaistusvastuu
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan
osallistumiseen, laittoman maahantulon järjestämiseen, törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen, eläinsuojelurikokseen, törkeään eläinsuojelurikokseen, uhkapelin järjestämiseen,
rahapelirikokseen, arpajaisrikokseen, rahankeräysrikokseen, väkivaltakuvauksen levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan
kuvan levittämiseen, törkeään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon ja sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavaan
markkinointiin
sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
eläinsuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 50 §:n 3 momentti, 53 §, 54 §:n 1 momentti sekä 55 ja 57 §,
sellaisina kuin ne ovat, 50 §:n 3 momentti ja 57 § laissa 891/2001, 53 § laissa 594/1998, 54 §:n
1 momentti laissa 1430/2006 sekä 55 § laeissa 594/1998 ja 387/2010, seuraavasti:
50 §

53 §

Virka-apu

Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset

— — — — — — — — — — — — — —
Kunnaneläinlääkärin on tarvittaessa annettava virka-apua poliisilaitokselle eläimeen kohdistuvan menettämisseuraamuksen täytäntöönpanossa.

Rangaistus eläinsuojelurikoksesta säädetään
rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a ja 15 §:ssä.
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54 §
Eläinsuojelurikkomus
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) kohtelee eläintä 3—6, 8, 32 tai 33 §:n taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti,
2) käyttää sellaista 12 §:ssä tarkoitettua välinettä, laitetta tai ainetta, jonka käyttö on kielletty,
3) suorittaa vastoin 7 tai 9—11 §:n säännöksiä niissä tarkoitetun toimenpiteen tai
4) tuo tai yrittää tuoda maahan eläimen
28 §:ssä mainitun kiellon vastaisesti,
on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n nojalla rangaistava tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, eläinsuojelurikkomuksesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — — —

Eläintenpitokielto
säädetään

57 §
Menettämisseuraamus
Eläinsuojelurikokseen liittyvästä menettämisseuraamuksesta säädetään rikoslain 17 luvun
23 a §:ssä.

55 §

Eläintenpitokiellosta
17 luvun 23 §:ssä.

Jos henkilölle on määrätty eläintenpitokielto,
tai muutoksenhakutuomioistuin kieltää henkilölle määrätyn kiellon täytäntöönpanon, tuomioistuimen on ilmoitettava ratkaisusta Oikeusrekisterikeskukselle. Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ilmoitus merkitsemällä ratkaisusta
tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
annetussa laissa (372/2010) ja sen nojalla säädetään.

rikoslain
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
laeissa 1206/2005 ja 757/2010, uusi 5 momentti seuraavasti:
2§
Seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuus
— — — — — — — — — — — — — —
Eläinsuojelurikokseen liittyvän eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi koskevan rat-
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kaisun täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään
rikoslain 17 luvun 23 a §:n 4 momentissa.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 40 §:n 2 momentti seuraavasti:
40 §
20

Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

— — — — — — — — — — — — — —
Rangaistus eläinsuojelurikoksesta säädetään
rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a ja 15 §:ssä.

Laki
koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan koe-eläintoiminnasta annetun lain (62/2006) 38 §:n 2 momentti seuraavasti:
38 §
Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

— — — — — — — — — — — — — —
Rangaistus eläinsuojelurikoksesta säädetään
rikoslain 17 luvun 14, 14 a ja 15 §:ssä.
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Laki
luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja
maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 18 §, sellaisena kuin
se on laissa 364/2010, seuraavasti:
18 §
Tuen maksamisen keskeyttäminen ja takaisinperintä eräissä tilanteissa
Eläinten hyvinvoinnin tuen ja alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristötuen erityistukisopimuksen mukaisen tuen maksatus on
keskeytettävä, jos tuen saajan maatilalla on tehty tuotantoeläimiä koskeva valvonta tai muu valvonta, jonka seurauksena on aloitettu eläinsuojeluviranomaisen aloitteesta rikoslain (39/1889)
17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n mukaista rikosta tai
eläinsuojelulain 54 §:n mukaista rikkomusta
koskeva syyteharkinta.
Jos tuen saaja tai tämän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu jostain
rikoslain 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n mukaisesta
rikoksesta eikä tuen saajaa tai edellä tarkoitettua
perheenjäsentä ole samalla määrätty rikoslain
17 luvun 23 §:n mukaiseen eläintenpitokieltoon, eläinten hyvinvoinnin tuki ja alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristötuen
erityistukisopimuksen mukainen tuki on perittä-

vä takaisin tai tukea ei makseta siltä kalenterivuodelta, jonka aikana teko on valvonnassa
todettu ja jonka seurauksena on aloitettu 1 momentissa tarkoitettu syyteharkinta.
Jos tuen saaja tai tämän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu rikoslain 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n mukaisesta
rikoksesta tai eläinsuojelulain 54 §:n mukaisesta rikkomuksesta sekä samalla määrätty rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaiseen eläintenpitokieltoon, eläinten hyvinvoinnin tuki ja alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristötuen
erityistukisopimuksen mukainen tuki on perittävä takaisin tai tukea ei makseta siitä kalenterivuodesta alkaen, jonka aikana teko on valvonnassa todettu ja jonka seurauksena on aloitettu
1 momentissa tarkoitettu syyteharkinta, eläintenpitokiellon voimassaoloajan päättymiseen
saakka.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 16 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1446/2006, seuraavasti:

6
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16 §
Yleiset alentamisperusteet
— — — — — — — — — — — — — —
Jos hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on
tuomittu rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a
tai 15 §:n mukaisesta rikoksesta taikka hakija tai
hänen perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläinsuojelulain (247/1996) 54 §:n mukaisesta rikkomuksesta sekä samalla määrätty rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaiseen eläintenpitokieltoon, kotieläintalouden tukea ei myönnetä eikä mahdollisesti myönnettyä tukea makseta siltä tukivuodelta, jonka aikana asianomainen viranomai-

nen on todennut tuomioon johtaneen teon. Jos
hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläintenpitokieltoon, kotieläintalouden
tukea ei makseta eläintenpitokieltoajalta eikä
tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta. Kotieläintalouden tukien
maksatus on kyseisen eläinlajin tukien osalta
keskeytettävä, kun asiassa on aloitettu syyteharkinta.
— — — — — — — — — — — — — —

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
eläintenpitokieltorekisteristä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Eläintenpitokieltorekisteri ja sen käyttötarkoitus
Oikeusrekisterikeskus pitää sille välitettyjen
tuomioistuinten ilmoitusten perusteella valtakunnallista rekisteriä tuomioistuinten rikoslain
(39/1889) 17 luvun 23 §:n nojalla määräämistä
eläintenpitokielloista.
Eläintenpitokieltorekisteriä pidetään eläintenpitokiellon noudattamisen valvomiseksi.
2§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jollei tässä laissa muuta säädetä, tietojen ja
asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)

säädetään ja henkilötietojen muuhun käsittelyyn, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

3§
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan eläintenpitokieltoon
määrätyn henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä tiedot kiellon antaneesta tuomioistuimesta, päätöksen antamisajankohdasta ja
muista päätöksen yksilöintitiedoista sekä kiellon sisällöstä, kestosta ja muusta voimassaolosta tuomioistuimen ratkaisustaan antaman
ilmoituksen perusteella.
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4§
Tietojen luovuttaminen rekisteristä teknisen
käyttöyhteyden avulla
Rekisteriin talletetuista tiedoista saa salassapitosäännösten estämättä antaa tietoja:
1) eläintenpitokiellon noudattamisen valvomiseksi kiellon valvonnasta huolehtiville eläinsuojelulain (247/1996) 34, 34 a ja 35—37 §:ssä
mainituille viranomaisille;
2) poliisille, tullille ja rajavartiolaitokselle
eläinsuojelurikoksen esitutkintaa ja yleiselle
syyttäjälle eläinsuojelurikosta koskevaa esitutkintaa, syytettä, syyteharkintaa tai eläintenpitokieltovaatimuksen esittämistä varten;
3) yleiselle tuomioistuimelle eläinsuojelurikosasian ja eläintenpitokieltoa koskevan vaatimuksen käsittelyyn;
4) maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008) tarkoitettuun
tietojärjestelmään talletettavaksi ja käytettäväksi sellaisten maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tehtävien hoitoa varten,
joissa eläintenpitokielto laissa erikseen säädetyissä tapauksissa on otettava tai voidaan ottaa
huomioon.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
Tiedot 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille viranomaisille toimitetaan maksutta.
5§
Tietojen luovuttaminen rekisteriotteella
Eläintenpitokieltorekisteristä voidaan antaa
ote, jos sen saaminen on perusteltua eläinsuojelun toteuttamiseksi tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Henkilöllä on oikeus saada itseään koskeva ote 6 §:ssä säädetyissä tapauksissa.
Otteeseen merkitään 3 §:ssä mainitut tiedot
tai merkintä siitä, ettei henkilöllä ole voimassa
olevaa eläintenpitokieltoa. Otteeseen on merkittävä tarkoitus, jota varten se annetaan.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun otteen
maksullisuudesta säädetään valtion maksuperus8

telaissa (150/1992) ja mainitun lain 8 §:n nojalla oikeusministeriön asetuksella.
Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta säädetään
henkilötietolaissa.
6§
Oikeus pyytää rekisteriotteen esittämistä
Jalostusyhteisö, joka kirjaa eläimiä kantakirjaan tai muuhun jalostusrekisteriin, voi eläinsuojelun toteuttamiseksi pyytää kirjaamisen hakijaa
esittämään mainitulle yhteisölle nähtäväksi
hakijaa koskevan otteen eläintenpitokieltorekisteristä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla jalostusyhteisöllä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa eläinsuojelusta vastaaville
viranomaisille, jos se sille esitetyn hakemuksen
ja hakijaa koskevan otteen perusteella havaitsee, että hakija ei toiminnassaan noudata eläintenpitokieltoa.
7§
Tietojen poistaminen rekisteristä
Eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot
on poistettava rekisteristä, jos eläintenpitokieltoa koskeva päätös on muutoksenhaun johdosta
kumottu tai kun kielto on päättynyt. Tiedot siirretään kuitenkin Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään arkistohakemistoon. Arkistohakemistosta tietoja saa luovuttaa 4 §:ssä tarkoitetuille
viranomaisille.
Tiedot on poistettava arkistohakemistosta
viimeistään viiden vuoden kuluttua eläintenpitokiellon päättymisestä.
Kun tiedot 1 momentin mukaisesti poistetaan
eläintenpitokieltorekisteristä, vastaavat tiedot
on poistettava maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmästä.
8§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä
20 .

kuuta
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Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

9§
Siirtymäsäännös
Ennen tämän lain voimaantuloa määrättyihin
eläintenpitokieltoihin, jotka ovat voimassa lain
voimaan tullessa, sovelletaan tämän lain säännöksiä.

Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin
28 kohta, sellaisena kuin se on laissa 374/2010, seuraavasti:
24 §
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja
ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
— — — — — — — — — — — — — —
28) hallintoviranomaisen asiakirjat ja rekisterit, jotka sisältävät tietoja tuomitusta taikka
vangitusta tai muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei vaaranna asianomaisen tulevaa toi-

meentuloa, yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta, ja jos tiedon antamiseen on perusteltu syy; salassa pidettäviä ovat myös rikosrekisteriin, sakkorekisteriin, oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään sekä eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot;
— — — — — — — — — — — — — —

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010
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