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Marjaana Koskinen /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun

muuttamisesta
Eduskunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia
koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 6/
1997 vp) sisältää säädöksen, jolla pyritään estämään eläinrääkkäyksiin syyllistyneitä henkilöitä
uusimasta rikostaan. Turvaamistoimista annettu
esitys rikoslain 17 luvun 24 §:n 1 momentiksi
antaa mahdollisuuden tuomita eläinsuojelurikoksesta, lievästä eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikkomuksesta tuomittu menettämään oikeutensa pitää eläimiä. Eläinsuojelulle ehdotettu turvaamistoimenpide on välttämätön: eläintenpidon valvonta ei voi koskaan
olla riittävän tehokasta ja kattavaa, rikkomuksia
on ehkäistävä ennalta. Hallituksen esityksessä
on kuitenkin eläintenpidon estävä turvaamistoimijätetty vaille riittävää tehokkuutta. Ehdotuksen mukaan turvaamistoimenpidettä ei ole lähtökohtaisesti tuomittava eläinsuojelurikoksesta,
lievästä eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelulain 54 §:n 1 momentin tarkoittamasta eläinsuojelurikkomuksesta. Sitä vastoin tuomioistuin voi
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harkintansa mukaan antaa eläintenpitokiellon.
Erityisesti maatalousvaltaisilla alueilla elinkeinonharjoittajien intressi eläinten pitämiseen katsotaan helposti niin painavaksi, ettei kieltoa tuomita.
Lakiesitystä tulee rikoslain 17 luvun 24 §:n 1
momentin osalta muuttaa siten, että eläintenpitokielto olisi määrättävä tuomittaessa eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta.
Kielto voitaisiin tapauskohtaisen harkinnan mukaan jättää määräämättä. Tällöin tulisi harkinnassa suhteellisuusperiaatetta noudattaen ottaa
huomioon rikoksen vakavuus ja asiaan liittyvät
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Sääntely eläinten pidon kieltämisestä eläinsuojelulain 54 §:n 1
momentin tarkoittamasta eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinten hoitoon kykenemättömiltä
voitaisiin säilyttää ennallaan.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänäjoulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17luku, siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen, seuraavasti:
17luku
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

1-23§
(Kuten HE)
24§
Seuraamuksia koskevia säännöksiä

Joka tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta, on samalla tuomittava menettäneeksi oikeutensa pitää eläimiä. Erityisen painavista syistä kielto voitaisiin jättää
määräämättä. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka tuomitaan eläinsuojelulain 54 §:n 1 momentin nojalla eläinsuojelurikkomuksesta ja jota voidaan pitää soveltumatto-

mana tai kykenemättömänä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. Kielto voidaan antaa määräajaksi tai pysyvästi. Kielto voi koskea määrättyjen eläinlajien pitämistä tai eläinten pitämistä
yleensä. Eläintenpitokielto voidaan määrätä
myös henkilölle, joka jätetään rangaistukseen
tuomitsematta 3 luvun 3 §:n nojalla. Kielto on
voimassa muutoksenhausta huolimatta, kunnes
asia on ratkaistu lainvoimaisesti.
(2--4 mom. kuten HE)
25-27 §
(Kuten HE)
Voimaantulosäännös
(Kuten HE)
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