KK 1315/1998 vp
Kirjallinen kysymys 1315

Matti Ryhänen /kesk: Elinkeinonharjoittamisen ja omaisuuden
suojaamisesta
Eduskunnan Puhemiehelle

Ministeri Pekka Haavisto on (SS 25.1 0.1998)
tuominnut turkistarhaajien oman elinkeinonsa
puolustamisen vihreiden terroristien eli ns. kettutyttöjen järjettömiltä hyökkäyksiltä.
Haavisto toteaa kuitenkin, että yhteiskunnan
tulee tarjota laillisen ammatin harjoittajille tarpeellista suojaa. Koska tarhaiskuja tehdään ja
jopa yksityisten ihmisten ja tavaratalojen turvallisuutta ja omaisuuden suojaa jatkuvasti loukataan, tulisi hallituksen ryhtyä lupauksista tekoihin.

Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n l momenttiin viitaten esitän kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin Hallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä joidenkin eläinaktivistien harjoittaman terrorismin poistamiseksi ja sekä laillisen elinkeinon että
yksityisten ihmisten ja tavaratalojen
omaisuuden suojelemiseksi?

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1998
Matti Ryhänen /kesk
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Eduskunnan Puhemiehelle

Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa
mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva Puhemies,
olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen
jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Matti Ryhäsen näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen n:o
1315:
Mihin toimenpiteisiin Hallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä joidenkin eläinaktivistien harjoittaman terrorismin poistamiseksi ja sekä laillisen elinkeinon että
yksityisten ihmisten ja tavaratalojen
omaisuuden suojelemiseksi?
Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
Vaikka viranomaisvalvonnalla ei olekaan
mahdollista suojella kaikkia maamme turkistarhoja, sisäasiainministeriön alainen poliisi on ryhtynyt toimiin valvonnan tehostamiseksi. Turkistarhaajille on myös annettu suojausneuvontaaja
vartiotoimintaan liittyvää koulutusta. Lisäksi jo
tehtyjen turkistarhaiskujen selvittämistä on tehostettu eräin tutkin ta teknisin keinoin ja kiinnittämällä työhön uusia voimavaroja. On muun
muassa perustettu erityisiä valtakunnallisia tutkintaryhmiä.

Poliisitoiminnan tehostamisen ohella on tutkittu mahdollisuutta, että valtion varoista voitaisiin tukea turvallisuusinvestointeja turkistarhoilla. Vastauksessaan kansanedustaja Aulis RantaMuotion /kesk ym. kirjalliseen kysymykseen
1193/1998 vp maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä käsitteli tätä mahdollisuutta. Ministeri
Hemilä ilmoitti, että tarhojen ympärysaidat ja
muut tämänkaltaiset eläinten turvallisuutta parantavat investoinnit ovat niiden perusteiden
mukaisia, joiden mukaan turkistaloudelle myönnetään investointitukea.
Mainittujen käytäntöön suuntautuvien toimien lisäksi on ryhdytty selvittämään tarvetta
lainsäädännön muuttamiseen. Turkistarhoihin
kohdistuvien rikosten tarkoituksena ei ole pelkästään aineellisen vahingon aiheuttaminen,
vaan niillä pyritään vaikeuttamaan elinkeinonharjoittamista tai lopettamaan se. Ongelmana on
pidetty sitä, ettei tekojen motiivia ole täysin määrin voitu ottaa huomioon rangaistuksia mitattaessa. Tätä ongelmaaja rikoslain täydentämistä
säännöksellä, joka sellaisenaan suojaisi oikeutta
elinkeinon harjoittamiseen, selvitetään parhaillaan oikeusministeriön asettamassa rikoslakiprojektissa.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1998
Oikeusministeri Jussi Järventaus
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Tili Riksdagens Talman
1 det syfte 37 § 1 mom. riksdagsordningen
anger har Ni, Fru Talman, till vederbörande
medlem av statsrådet översänt följande av riksdagsman Matti Ryhänen undertecknade spörsmål nr 1315:

Vilka åtgärder har Regeringen vidtagit
eller ämnar Regeringen vidta för att få
slut på den terrorism som några djuraktivister utövar samt för att skydda såväl
laglig näringsverksamhet som privatpersoners och varuhusens egendom?
Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt
anföra följande:
Trots att det inte är möjligt att med myndighetsövervakning skydda alla pälsfarmer i vårt
land har polisen, som lyder under inrikesministeriet, vidtagit åtgärder för att effektivera övervakningen. Pälsfarmarna har också fått skyddsrådgivning och utbildning i bevakningsverksamhet.
Dessutom har utredningen av redan gjorda pälsfarmsträder effektiverats med vissa undersökningstekniska medel och genom att koppla in nya
resurser på arbetet. Bland annat har särskilda
riksomfattande undersökningsgrupper bildats.

Vid sidan av effektiveringen av polisverksamheten har man undersökt möjligheterna att med
statens medel stöda säkerhetsinvesteringar på
pälsfarmerna. 1 sitt svar på riksdagsman Aulis
Ranta-Muotio /cent m.fl. skriftliga spörsmål
1193/1998 rd behandlade jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä denna möjlighet. Minister Hemilä anförde att stängslen runt farmerna
och andra investeringar av detta slag som förbättrar djurens säkerhet överensstämmer med de
grunder enligt vilka pälsnäringen beviljas investeringsstöd.
Utöver nämnda praktiska åtgärder har behovet av lagändringar tagits under övervägande.
Syftet med de brott som riktar sig mot pälsfarmerna är inte enbart att orsaka materiell skada, utan med dem försöker gärningsmännen försvåra näringsutövningen eller stoppa den. Ett
problem har ansetts vara att motiven för gärningarna inte i full utsträckning har kunnat beaktas vid straffmätningen. Detta problem och möjligheterna att komplettera strafflagen med en
bestämmelse som i sig skulle skydda rätten att
idka näring utreds som bäst i ett strafflagsprojekt
som tillsatts av justitieministeriet.

Helsingforsden l december 1998
Justitieminister Jussi Järventaus

