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eläintenpitokieltorekisteristä

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Eläintenpitokieltorekisteri ja sen käyttö-
tarkoitus

Oikeusrekisterikeskus pitää sille välitetty-
jen tuomioistuinten ilmoitusten perusteella
valtakunnallista rekisteriä tuomioistuinten ri-
koslain (39/1889) 17 luvun 23 §:n nojalla
määräämistä eläintenpitokielloista.

Eläintenpitokieltorekisteriä pidetään eläin-
tenpitokiellon noudattamisen valvomiseksi.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jollei tässä laissa muuta säädetä, tietojen ja
asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovutta-
miseen sovelletaan mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään ja henkilötietojen muu-
hun käsittelyyn, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

3 §

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan eläintenpitokieltoon
määrätyn henkilön nimi, henkilötunnus ja yh-
teystiedot sekä tiedot kiellon antaneesta tuo-
mioistuimesta, päätöksen antamisajankoh-
dasta ja muista päätöksen yksilöintitiedoista

sekä kiellon sisällöstä, kestosta ja muusta
voimassaolosta tuomioistuimen ratkaisustaan
antaman ilmoituksen perusteella.

4 §

Tietojen luovuttaminen rekisteristä teknisen
käyttöyhteyden avulla

Rekisteriin talletetuista tiedoista saa salas-
sapitosäännösten estämättä antaa tietoja:

1) eläintenpitokiellon noudattamisen val-
vomiseksi 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 esi-
tutkintaa, syytettä, syyteharkintaa tai eläin-
tenpitokieltovaatimuksen esittämistä varten;

3) yleiselle tuomioistuimelle eläinsuojelu-
rikosasian ja eläintenpitokieltoa koskevan
vaatimuksen käsittelyyn;

4) maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjes-
telmästä annetussa laissa (284/2008) tarkoi-
tettuun tietojärjestelmään talletettavaksi ja
käytettäväksi sellaisten maatalous-, elintar-
vike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tehtä-
vien hoitoa varten, joissa eläintenpitokielto
laissa erikseen säädetyissä tapauksissa on
otettava tai voidaan ottaa huomioon.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen
käyttöyhteyden avulla.
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Tiedot 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille vi-
ranomaisille toimitetaan maksutta.

5 §

Tietojen luovuttaminen rekisteriotteella

Eläintenpitokieltorekisteristä voidaan antaa
ote, jos sen saaminen on perusteltua eläinsuo-
jelun toteuttamiseksi tai muuta hyväksyttävää
tarkoitusta varten. Henkilöllä on oikeus saada
itseään koskeva ote 6 §:ssä säädetyissä ta-
pauksissa.

Otteeseen merkitään 3 §:ssä mainitut tiedot
tai merkintä siitä, ettei henkilöllä ole voi-
massa olevaa eläintenpitokieltoa. Otteeseen
on merkittävä tarkoitus, jota varten se anne-
taan.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun otteen
maksullisuudesta säädetään valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) ja mainitun lain 8 §:n
nojalla oikeusministeriön asetuksella.

Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta sääde-
tään henkilötietolaissa.

6 §

Oikeus pyytää rekisteriotteen esittämistä

Jalostusyhteisö, joka kirjaa eläimiä kanta-
kirjaan tai muuhun jalostusrekisteriin, voi
eläinsuojelun toteuttamiseksi pyytää kirjaa-
misen hakijaa esittämään mainitulle yhtei-
sölle nähtäväksi hakijaa koskevan otteen
eläintenpitokieltorekisteristä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla jalostus-
yhteisöllä on salassapitovelvollisuuden estä-
mättä oikeus ilmoittaa eläinsuojelusta vastaa-
ville viranomaisille, jos se sille esitetyn hake-
muksen ja hakijaa koskevan otteen perus-

teella havaitsee, että hakija ei toiminnassaan
noudata eläintenpitokieltoa.

7 §

Tietojen poistaminen rekisteristä

Eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tie-
dot on poistettava rekisteristä, jos eläintenpi-
tokieltoa koskeva päätös on muutoksenhaun
johdosta kumottu tai kun kielto on päättynyt.
Tiedot siirretään kuitenkin Oikeusrekisteri-
keskuksen ylläpitämään arkistohakemistoon.
Arkistohakemistosta tietoja saa luovuttaa
4 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille.

Tiedot on poistettava arkistohakemistosta
viimeistään viiden vuoden kuluttua eläinten-
pitokiellon päättymisestä.

Kun tiedot 1 momentin mukaisesti poiste-
taan eläintenpitokieltorekisteristä, vastaavat
tiedot on poistettava maaseutuelinkeinohal-
linnon tietojärjestelmästä.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

9 §

Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa määrättyi-
hin eläintenpitokieltoihin, jotka ovat voi-
massa lain voimaan tullessa, sovelletaan tä-
män lain säännöksiä.
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