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Laki
alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään alusliikennepalvelulain (623/2005) 16 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi

18 a § sekä 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1307/2009, uusi 4 momentti seu-
raavasti:

16 §

Alusliikennepalvelun ylläpito

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
VTS-viranomaisen on huolehdittava käyttämiinsä viestintäverkkoihin ja tietojärjestel-

miin kohdistuvien riskien hallinnasta.

18 a §

Tietoturvaan liittyvistä häiriöistä ilmoittaminen

VTS-viranomaisen on ilmoitettava viipymättä Liikenteen turvallisuusvirastolle sen
käyttämiin viestintäverkkoihin tai tietojärjestelmiin kohdistuvasta merkittävästä tietotur-
vallisuuteen liittyvästä häiriöstä.

Jos häiriöstä ilmoittaminen on yleisen edun mukaista, Liikenteen turvallisuusvirasto
voi velvoittaa palvelun tarjoajan tiedottamaan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista tie-
dottaa asiasta itse.

Liikenteen turvallisuusviraston on arvioitava, koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö
muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja ilmoitettava tarvittaessa muille asiaan liittyville
jäsenvaltioille.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, milloin 1 momen-
tissa tarkoitettu häiriö on merkittävä, sekä ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toimittami-
sesta.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on salassapitosäännösten ja muiden tietojen luovutta-
mista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa tässä pykälässä säädettyjen tehtä-
viensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa pi-
dettävä tieto Viestintävirastolle, jos se on välttämätöntä tietoturvallisuuteen liittyvien teh-
tävien hoitamiseksi.
HE 192/2017
LiVM 6/2018
EV 25/2018
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28 §

Valvonta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenteen turvallisuusviraston on arvioitava 16 §:n 5 momentissa tarkoitetun riskien-

hallinnan vaikutuksia merenkulun turvallisuuteen. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vel-
voittaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin merenkulun turvallisuuteen kohdistuvan
merkittävän riskin poistamiseksi. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Uh-
kasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

————
Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2018.
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