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rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

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 §

Törkeä eläinsuojelurikos

Jos eläinsuojelurikoksessa
1) rikos tehdään erityisen raa’alla tai jul-

malla tavalla,
2) rikoksen kohteena on huomattavan suuri

määrä eläimiä tai
3) tavoitellaan huomattavaa taloudellista

hyötyä
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostel-

len törkeä, rikoksentekijä on tuomittava tör-
keästä eläinsuojelurikoksesta vankeuteen vä-
hintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään nel-
jäksi vuodeksi.

15 §

Lievä eläinsuojelurikos

Jos eläinsuojelurikos, ottaen huomioon ai-
heutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan vä-
häisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on

kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikok-
sentekijä on tuomittava lievästä eläinsuojelu-
rikoksesta sakkoon.

23 §

Eläintenpitokielto

Joka tuomitaan törkeästä eläinsuojeluri-
koksesta on samalla tuomioistuimessa mää-
rättävä eläintenpitokieltoon. Tuomioistuin
voi kuitenkin jättää kiellon määräämättä, jos
siihen on erityisen painavia syitä. Joka tuomi-
taan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläin-
suojelurikoksesta, voidaan samalla määrätä
eläintenpitokieltoon. Eläintenpitokielto voi-
daan määrätä myös henkilölle, joka tuomi-
taan eläinsuojelulain 54 §:n 1 momentin no-
jalla eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinten
kuljetuksesta annetun lain 39 §:n nojalla
eläinkuljetusrikkomuksesta ja jota voidaan
pitää soveltumattomana tai kykenemättömänä
huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. Eläin-
tenpitokielto voidaan määrätä myös henki-
lölle, joka jätetään rangaistukseen tuomitse-
matta 3 luvun 4 §:n 2 momentin tai 6 luvun
12 §:n 4 tai 5 kohdan nojalla. Eläintenpito-
kielto määrätään syyttäjän vaatimuksesta.
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Eläintenpitokieltoon määrätty ei saa omis-
taa, pitää eikä hoitaa eläimiä eikä muuten
vastata eläinten hyvinvoinnista. Kielto voi
koskea määrättyjä eläinlajeja tai eläimiä
yleensä. Tuomioistuin voi kuitenkin erityi-
sistä syistä määrätä, että tuomittu saa edel-
leen omistaa kokonaan tai osaksi eläimiä,
jotka eivät ole rikoksen kohteena ja jotka
ovat hänen omistuksessaan päätöstä tehtä-
essä, jos niiden määritteleminen päätöksessä
on mahdollista.

Eläintenpitokielto voidaan määrätä vähin-
tään yhden vuoden määräajaksi tai pysyväksi.
Eläintenpitokielto voidaan määrätä pysy-
väksi, jos

1) kieltoon määrättävä on syyllistynyt tör-
keään eläinsuojelurikokseen,

2) kieltoon määrättävälle on aiemmin lain-
voimaisesti tuomittu määräaikainen eläinten-
pitokielto tai

3) kieltoon määrättävän terveydentila on
heikko

ja häntä on pidettävä pysyvästi kykenemät-
tömänä tai soveltumattomana omistamaan,
pitämään tai hoitamaan eläimiä taikka muu-
ten vastaamaan niiden hyvinvoinnista.

Eläintenpitokieltoa on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta. Jos tuomioistuin
kuitenkin 23 a §:n 4 momentin mukaisesti
kieltää eläinten valtiolle menettämistä koske-
van tuomion täytäntöönpanon, eläinten-pito-
kielto ei koske tuomioistuimen määräyksen
mukaisesti pidettyjä eläimiä.

23 a §

Eläinsuojelurikokseen liittyvä menettämis-
seuraamus

Eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet,
joita päätöstä annettaessa pitää tai jotka omis-
taa eläintenpitokieltoon määrättävä, on tuo-
mittava valtiolle menetetyiksi. Myös eläin-
tenpitokiellon rikkomisen kohteena olleet
eläimet on tuomittava valtiolle menetetyiksi.
Menettämisseuraamus tuomitaan siitä riippu-
matta, kenen omaisuutta menetetyksi tuomit-
tavat eläimet ovat. Eläintenpitokiellon rikko-
misen kohteena olleiden eläinten asemesta on
toissijaisesti tuomittava menetetyksi niiden
arvo siltä, joka on syyllistynyt eläintenpito-
kiellon rikkomiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu menettä-
misseuraamus tuomitaan syyttäjän vaatimuk-
sesta. Mainittuihin menettämisseuraamuksiin
sovelletaan 10 luvun 1 §:ää ja 11 §:n 3 mo-
menttia. Arvon menettämiseen sovelletaan li-
säksi 10 luvun 10 §:ää. Muihin kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin menettämisseuraa-
muksiin sovelletaan, mitä 10 luvussa sääde-
tään.

Tuomioistuin voi määrätä, että asianosai-
selle 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 kor-
vauksetta itselleen. Tuomiossa on asetettava
määräaika, jonka kuluessa eläimet on luovu-
tettava tai noudettava. Jos eläimet noudetaan
tai luovutetaan tuomion mukaisesti, menettä-
misseuraamus raukeaa.

Eläimen tuomitsemista valtiolle menete-
tyksi koskeva tuomio voidaan panna täytän-
töön muutoksenhausta huolimatta. Jos tuo-
mioistuin varaa 3 momentissa tarkoitetun ti-
laisuuden eläinten luovuttamiseen tai nouta-
miseen taikka jos siihen on muuten erityisen
painavia syitä, tuomioistuimen on määrät-
tävä, ettei menettämisseuraamusta panna täy-
täntöön ennen 3 momentissa tarkoitetun mää-
räajan päättymistä taikka ennen kuin asiasta
toisin määrätään tai menettämisseuraamus on
muutoin pantavissa täytäntöön.

23 b §

Uhkapeliin liittyvä menettämisseuraamus

Uhkapelipankki ja muu järjestetyssä uhka-
pelissä käytetty raha ja rahanarvoinen esine
on tuomittava menetetyksi valtiolle. Menettä-
misseuraamus 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 jär-
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jestämiseen, törkeään laittoman maahantulon
järjestämiseen, eläinsuojelurikokseen, tör-
keään eläinsuojelurikokseen, uhkapelin jär-
jestämiseen, rahapelirikokseen, arpajaisrikok-
seen, rahankeräysrikokseen, väkivalta-kuva-
uksen levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavan kuvan levittämiseen, törkeään su-
kupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittä-

vän kuvan levittämiseen, sukupuolisiveel-
lisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hal-
lussapitoon ja sukupuolisiveellisyyttä louk-
kaavaan markkinointiin sovelletaan, mitä oi-
keushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.
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