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eläinsuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

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 §

Virka-apu

— — — — — — — — — — — — —
Kunnaneläinlääkärin on tarvittaessa annet-

tava virka-apua poliisilaitokselle eläimeen
kohdistuvan menettämisseuraamuksen täy-
täntöönpanossa.

53 §

Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset

Rangaistus eläinsuojelurikoksesta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a ja
15 §:ssä.

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 sään-
nöksiä 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 rangais-
tava tai siitä muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, eläinsuojelurikkomuksesta
sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Eläintenpitokielto

Eläintenpitokiellosta säädetään rikoslain
17 luvun 23 §:ssä.

Jos henkilölle on määrätty eläintenpito-
kielto, tai muutoksenhakutuomioistuin kieltää
henkilölle määrätyn kiellon täytäntöönpanon,
tuomioistuimen on ilmoitettava ratkaisusta
Oikeusrekisterikeskukselle. Tuomioistuimen
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velvollisuudesta tehdä ilmoitus merkitsemällä
ratkaisusta tieto oikeushallinnon valtakunnal-
lisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösil-
moitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot
Oikeusrekisterikeskukselle säädetään tarvitta-
essa oikeusministeriön asetuksella. Merkin-
nän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen so-
velletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnalli-
sesta tietojärjestelmästä annetussa laissa
(372/2010) ja sen nojalla säädetään.

57 §

Menettämisseuraamus

Eläinsuojelurikokseen liittyvästä menettä-
misseuraamuksesta säädetään rikoslain 17 lu-
vun 23 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.
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