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1
KANTELU
A ja B pyytävät eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan viranomaisten menettelyn asiassa,
jossa he olivat pyytäneet useita viranomaisia, aluksi Pohjois-Karjalan ulosottovirastoa panemaan täytäntöön Itä-Suomen hovioikeuden lainvoimaisen tuomion. Hovioikeus oli vahvistanut
Joensuun käräjäoikeuden tuomion kahden vaarallisen koiran lopettamisesta. Pohjois-Karjalan
ulosottovirasto oli todennut kihlakunnanvoudin 17.3.2010 allekirjoittamassa päätöksessä, että
kysymyksessä oli luonteeltaan rikosoikeudellinen seuraamus, jossa toimivalta on vain valtiolla
toimivaltaisen viranomaisen edustamana.
Tuomion täytäntöönpano ei onnistunut, vaikka A ja B yrittivät asioida usean eri viranomaisen
kanssa. Esimerkiksi Oikeusrekisterikeskuksesta A:ta ja B:tä kehotettiin kääntymään poliisiin
puoleen.
A ja B kääntyivät neuvon mukaisesti Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen puoleen. Apulaispoliisipäällikkö tekikin 1.7.2010 päätöksen, jossa hän määräsi poliisilain 25 §:n nojalla koirat heti
lopetettaviksi. Poliisi kävi koirien oletetussa olinpaikassa, mutta koiria, sen enempää kuin niiden omistajiakaan ei sieltä löytynyt.
A:n ja B:n tietojen mukaan lopetettavaksi tuomitut koirat ovat edelleen elossa.
--3
RATKAISU
3.1
Selvityksistä
1. Valtakunnanvoudinvirasto
toteaa selvityksessään, että rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisen eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpanon osalta lainsäädännössä on ilmeinen aukko. Missään ei ole
säännöstä siitä, mikä viranomainen panee tuomion täytäntöön. Pohjois-Karjalan ulosottovirasto oli todennut kihlakunnanvoudin 17.3.2010 allekirjoittamassa päätöksessä, että kysymyksessä oli luonteeltaan rikosoikeudellinen seuraamus, jossa toimivalta on vain valtiolla toimivaltaisen viranomaisen edustamana.

A oli ottanut ulosottoviraston kehotuksesta yhteyttä Pohjois-Karjalan poliisilaitokseen ja edelleen Itä-Suomen syyttäjänvirastoon, Itä-Suomen hovioikeuteen, Oikeusrekisterikeskukseen ja
uudelleen poliisilaitokseen kunkin viranomaisen ohjeiden mukaisesti.
Kun asian etenemisestä ei tullut mitään tietoa, A oli toukokuussa 2010 ollut yhteydessä Pohjois-Karjalan ulosottovirastoon, josta johtava kihlakunnanvouti oli ilmoittanut viikon kuluttua,
että koirien lopettaminen ei kuulunut ulosottoviranomaiselle, ja kehottanut jatkamaan asian
hoitamista poliisin kanssa.
Ulosottokaaren 1 luvun 1 §:ssä säädetään ulosottokaaren soveltamisalasta. Ulosottokaaren 1
luvun säännösten mukaisesti pannaan hakemuksesta täytäntöön riita- tai rikosasiassa asetettu, lainkohdassa yksilöity suoritusvelvollisuus.
Rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi,
jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua (saman pykälän 1 momentissa määritellyissä tilanteissa).
Tässä tapauksessa Itä-Suomen hovioikeus oli antanut tällaisen määräyksen. Valtakunnanvoudinviraston mukaan kysymyksessä ei ole yksityisoikeudellinen velvoite, vaan rikosoikeudellinen seuraamus, jonka täytäntöönpano kuuluu asianomaiselle valtion viranomaiselle. Asianomistaja tai muukaan yksityinen taho ei voi sitä hakea. Valtakunnanvoudinviraston mukaan
Pohjois-Karjalan ulosottoviraston päätös on lainmukainen. Valtakunnanvoudinviraston mukaan
myös kihlakunnanvouti menetteli lainmukaisesti, kun hän kehotti alun perinkin kantelijoita olemaan yhteydessä poliisiin.
2. Pohjois-Karjalan ulosottoviraston johtavan kihlakunnanvoudin E:n
mukaan lainsäädäntöä on selkeytettävä siten, että laissa olisi selkeä säännös siitä, kenelle
koiran lopettaminen kuuluu. Asianomistajan näkökulmasta nykyinen tilanne on mahdoton.
3. Oikeusrekisterikeskuksen
tehtävänä on huolehtia sakon täytäntöönpanosta annetun lain (myöhemmin SakkoTPL) mukaisesta täytäntöönpanosta. Luontevaa olisi, että Oikeusrekisterikeskus huolehtisi myös rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisen lopettamismääräyksen täytäntöönpanosta. Edelleen virasto katsoo, että luontevimmin ja tarkoituksenmukaisimmin eläimen tappamismääräyksen käytännön toimenpiteet kuuluisivat poliisin tehtäviin. Poliisille on nimittäin säädetty muitakin eläimiin liittyviä virkatehtäviä, kuten esimerkiksi poliisilain 25 §:ssä säädetty oikeus ottaa
kiinni tai lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Myös eläinsuojelurikokseen liittyvän menettämisseuraamuksen täytäntöönpano kuuluu poliisille.
Oikeusrekisterikeskus toteaa johtajan ja toimialajohtajan allekirjoittamassa selvityksessä, että
Oikeusrekisterikeskus ei ole missään vaiheessa hakenut täytäntöönpanoa eläimen tappamismääräysten toteuttamiseksi. Oikeusrekisterikeskuksella ei ole yleistä toimivaltaa edustaa valtiota, kun on kysymys tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanosta. Niissä tapauksissa, joissa
Oikeusrekisterikeskus hakee täytäntöönpanoa, asiasta on tarkoin säädetty. Näitä säännöksiä
on esimerkiksi sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa.
Oikeusministeriön tuomiolausejärjestelmästä antamissa ohjeissa käräjäoikeudet oli ohjeistettu
ilmoittamaan eläimen tappamismääräyksistä suoraan poliisille. Poliisilla katsottiin olevan toimivalta poliisilain 25 §:n perusteella. Kun oikeushallinnon valtakunnallista tietojärjestelmää

koskeva laki tuli voimaan 1.2.2010, näiden ohjeiden antaminen siirtyi Oikeusrekisterikeskukselle. Kun eläimen tappamismääräykseen liittyvät toimivaltasuhteet tulivat epäselviksi, maininta ilmoitusvelvollisuudesta poistettiin ohjeista.
Oikeusrekisterikeskuksen tietoon on keväällä 2010 tullut, että poliisilaitokset eivät ole enää
halukkaita panemaan tappamismääräyksiä täytäntöön poliisilain 25 §:n perusteella. Poliisi on
katsonut, että tämä säännös koskee vain akuutteja vaaratilanteita ja että sellaisesta ei ole kysymys tuomion täytäntöönpanossa.
Oikeusrekisterikeskus on saattanut asian oikeusministeriön tietoon. Toimialajohtaja keskusteli
asiasta aluksi lainsäädäntöneuvoksen kanssa siinä tarkoituksessa, olisiko mahdollista saada
täytäntöönpanoa koskevat säännökset keväällä 2010 vireillä olleen eläinsuojelurikoksia koskevan uudistuksen yhteydessä.
4. Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto
katsoo lausunnossaan, että Oikeusrekisterikeskuksella ei ole yleistä toimivaltaa, kun on kyse
tuomioistuinten ratkaisujen täytäntöönpanosta. Se toimii täytäntöönpanon hakijana vain silloin,
kun on olemassa säännös, jossa tällainen toimivalta annetaan Oikeusrekisterikeskukselle.
Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto pitää tässä tilanteessa välttämättömänä, että toimivallasta säädetään lailla. Oikeusrekisterikeskus on omasta aloitteesta selvittänyt eri mahdollisuuksia epäselvän tilanteen korjaamiseksi. Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto pitää parhaana lainsäädäntöneuvoksen ehdotusta, jonka mukaan poliisilain 25 §:ään lisättäisiin maininta, että poliisi voi lopettaa eläimen rikoslain 44 luvun 15 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston mukaan tappamismääräyksen täytäntöönpanossa toimivalta tulisi myös jatkossa kuulua poliisille.
5. Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö
toteaa selvityksessään, että hän teki 1.7.2010 päätöksen koirien lopettamisesta ja toimitti sen
poliisilaitoksen yleisjohtajana toimineelle ylikomisariolle. Apulaispoliisipäällikkö ei ole tämän
jälkeen seurannut tilanteen kehittymistä, mutta poliisin tehtävärekisteristä saadun tiedon mukaan poliisipartio on 2.7.2010 käynyt tilalla, jossa koiria on pidetty. Tällöin apulaispoliisipäällikön päätös koirien lopettamista koskevan tuomion täytäntöönpanosta on annettu tiedoksi.
Tämän jälkeen poliisipartio on käynyt tilalla 9.7.2010, jolloin partion mukana on ollut myös
eläinlääkäri ilmeisesti lopettamistarkoituksessa. Ylikomisarion mukaan koiria ei ole tilalta löydetty eikä niitä ole voitu lopettaa, koska niiden olinpaikka on tuntematon. Poliisi on käynyt
myöhemmin hälytystehtävissä kyseisellä tilalla, mutta koiria ei ole tuolloinkaan siellä ollut.
Apulaispoliisipäällikkö oli kirjannut päätökseensä, että koirien lopettamisesta on ilmoitettava
ennen toimenpidettä koirien omistajalle ja maatilan omistajalle. Hänen mukaansa tämä oli hyvän hallinnon mukaista. Näin menetellen koirien ja tilan omistajalla oli mahdollisuus reagoida,
jos kysymyksessä ovat eri koirat. Lisäksi omistajalle tarjoutuu tilaisuus huolehtia itse koirien
lopettamisesta. Apulaispoliisipäällikkö kertoo lähettäneensä päätöksen tiedoksi PohjoisKarjalan ulosottovirastolle, oikeusrekisterikeskukselle ja poliisihallitukselle. Hän esitti poliisihallitukselle lähettämässään kirjeessä, että poliisihallitus ryhtyisi toimenpiteisiin joko lainsäädännön tai poliisin ohjeistuksen uudistamiseksi niin, että toimivalta ja toimivaltuudet olisivat selkeät.
6. Poliisipäällikkö

katsoo, että asian viipymistä poliisilaitoksella voidaan aiheesta arvostella. Poliisilaitos pitää
tärkeänä, että asia selvitetään sen ennakkoluonteisuuden vuoksi.
7. Poliisihallitus
katsoo lausunnossaan, että kantelu koskee useita viranomaistahoja ja että Poliisihallitus voi
lausua ainoastaan poliisin menettelyn osalta.
Poliisilain 25 §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni tai lopettaa eläin, joka aiheuttaa
vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Sama oikeus poliisimiehellä on, jos eläin aiheuttaa
huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin saadaan lopettaa myös, jos se on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä
kohtaan.
Rikoslain 44 luvun 15 §:n 1 momentissa todetaan: ”Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa, on tuomittava eläimen vartioimatta jättämisestä sakkoon”.
Saman pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on
eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua.
Poliisihallitus toteaa, että jos tuomioistuin olisi määrännyt koirat valtiolle menetetyksi, Oikeusrekisterikeskus olisi ehkä voinut hakea tuomion täytäntöönpanoa sakon täytäntöönpanosta
annetun lain nojalla, koska tuon lain mukaan Oikeusrekisterikeskus on toimivaltainen täytäntöönpanon hakijana, kun kyse on sakkojen, valtiolle tulevien korvausten, menettämisseuraamusten tai muiden kyseisessä laissa tarkoitettujen seuraamusten täytäntöönpanossa.
Poliisi on soveltanut esillä olevissa tilanteissa poliisilain 25 §:n säännöksiä. Tämä säännös on
kuitenkin Poliisihallituksen käsityksen mukaan tarkoitettu välittömiin tilanteisiin eikä se varsinaisesti sovellu tuomion täytäntöönpanoon. Poliisihallituksen käsityksen mukaan lainsäädäntöä kehitettäessä voisi harkittavaksi tulla poliisilain 25 §:ään lisättävä maininta, että poliisi voi
lopettaa eläimen myös nimenomaan rikoslain 44 luvun 15 §:n tilanteissa. Ongelma on Poliisihallituksen mukaan se, että koiria ei ole tuomittu valtiolle menetettäviksi.
3.2
Arviointi
Kaikki selvityksen ja lausunnon antaneet ovat samaa mieltä siitä, että asiaa koskevat lainsäännökset ovat epäselvät ja puutteelliset. Näin oli myös aikaisemmin. Ainoa muutos on se,
että oikeusministeriön aikaisempien tuomiolausejärjestelmästä antamien ohjeiden mukaan
käräjäoikeudet oli ohjeistettu ilmoittamaan eläimen tappamismääräyksistä suoraan poliisille.
Poliisilla katsottiin olevan poliisilain 25 §:n perusteella toimivalta panna tuomiossa annettu
eläimen tappamista koskeva määräys täytäntöön. Näiden ohjeiden antaminen siirtyi sittemmin
Oikeusrekisterikeskukselle, kun oikeushallinnon valtakunnallista tietojärjestelmää koskeva laki
tuli voimaan 1.2.2010. Kun eläimen tappamismääräykseen liittyvät toimivaltasuhteet tulivat
epäselviksi, Oikeusrekisterikeskus poisti ohjeista maininnan ilmoitusvelvollisuudesta.
Poliisilain 25 §:n ja rikoslain 44 luvun 15 §:n säännökset eivät ole tällä välin muuttuneet. Poliisi
on ilmeisesti alkanut tulkita säännöksiä siten, että täytäntöönpanotehtävät eivät poliisille kuulu
ja että poliisilain 25 § soveltuu vain akuutteihin tilanteisiin.

Pidän valitettavana sitä, että selkeiden säännösten puuttuessa viranomaiskoneistomme jättää
täytäntöönpanotoimet suorittamatta. Tämä ei anna hyvää kuvaa viranomaisten toiminnasta.
Tulkintaa, jonka mukaan poliisilla olisi tappamisoikeus vain akuuteissa tilanteissa, voidaan
arvostella. Voidaan kysyä, eikö eläin aiheuta vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle enää sen
jälkeen, kun tuomioistuin on eläimen vaarallisuuden tuomiossaan vahvistanut. Pidän kyseenalaisena tulkintaa, jonka mukaan poliisi ei voisi panna täytäntöön lainvoimaisessa tuomiossa
annettua määräystä vaarallisen eläimen tappamisesta niin kauan kuin asiasta on annettu selkeät säännökset. Käsitykseni mukaan poliisilla on myös tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion
jälkeen, kuten esillä olevassa tilanteessa, oikeus ryhtyä toimenpiteisiin koiran lopettamiseksi.
Säännösten puutteellisuus on saatettu sekä poliisihallituksen että oikeusministeriön tietoon.
Ne eivät ole tehneet asialle mitään, vaikka kummallakin olisi ollut mahdollisuus esittää säännösten täydentämistä ja poliisihallituksella myös mahdollisuus antaa ohjeita.
Nähdäkseni Pohjois-Karjalan poliisilaitos on toiminut oikein, kun se on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. Poliisipartio on käynyt eläinlääkärin kanssa tiedossa olleessa koirien olinpaikassa
tarkoituksin lopettaa koirat. Koirat oli kuitenkin viety muualle sen jälkeen, kun apulaispoliisipäällikön toimeenpanoa koskeva päätös oli annettu tilalla olleelle henkilölle tiedoksi.
Pidän kantelijoiden kannalta valitettavana, että heitä on ohjattu viranomaiselta toiselle ja että
heidän asiansa käsittely on kestänyt kohtuuttoman pitkään. Yksi syy tähän on kuitenkin ollut
se, että heitä ei ole pidetty täytäntöönpanoasiassa asianosaisina. Heitä olisi kuitenkin voitu
informoida asian käsittelyvaiheista, koska he olivat kuitenkin rikostuomiossa asianomistajia.
3.3
Toimenpiteet
Saatan edellä kohdassa 3.2 selostetun käsitykseni täytäntöönpanotoimien suorittamisesta ja
tilanteen hoitamatta jättämisestä oikeusministeriön ja poliisihallituksen tietoon.
Ilmoitan samalla, että olen tänään valtioneuvostolle lähettämässäni kirjeessä kiinnittänyt huomiota asiaa koskevien lainsäännösten puutteellisuuteen ja kiireelliseen täydentämistarpeeseen.

