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993/2018

Laki
meripelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan meripelastuslain (1145/2001) 4, 14 ja 24 §, sellaisina kuin ne ovat laissa

582/2018, seuraavasti:

4 §

Muut meripelastukseen osallistuvat viranomaiset ja toimijat

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu alueen pelas-
tustoimi, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja
terveysviranomaiset, Tulli ja ympäristöviranomaiset (muu meripelastusviranomainen)
ovat Rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan korvauksetta meripelastustoi-
men tehtäviin, jos se on niiden toimialaan kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua taikka
jos se vaaratilanteen vakavuus ja erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen, eikä meripe-
lastustoimen tehtävän suorittaminen merkittävällä tavalla vaaranna viranomaisen muun
tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista.

Muiden meripelastusviranomaisten tehtävät meripelastustoimessa ovat seuraavat:
1) hätäkeskuslaitos osallistuu etsintä- ja pelastusyksiköiden sekä meripelastustoimen

tehtäviin osallistuvan henkilöstön hälyttämiseen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan;
2) Liikenne- ja viestintävirasto vastaa alusturvallisuudesta ja sen kehittämisestä sekä

antaa Rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta;
3) Ilmatieteen laitos antaa Rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asian-

tuntemusta sekä tuottaa Rajavartiolaitokselle meripelastustoimen tarvitsemat sää- ja me-
ripalvelut;

4) Väylävirasto vastaa väyläverkosta ja sen kehittämisestä sekä alusliikennepalvelu-
laissa (623/2005) tarkoitetun alusliikennepalvelun järjestämisestä, toimittaa Rajavartiolai-
tokselle ajantasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä ja toimeenpanee Rajavartiolaitok-
sen tekemiä alusliikennettä koskevia päätöksiä alusliikennepalvelun tarjoajan avustamana
sekä osallistuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi sille kuuluvaa hen-
kilöstöä ja kalustoa;

5) alueen pelastustoimi, poliisi ja Tulli osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tarjo-
amalla käytettäväksi niille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa; alueen pelastustoimi osallis-
tuu pelastustoimen erikoiskoulutetun meritoimintaryhmän toimintaan, jos tästä on alueen
pelastustoimen ja Rajavartiolaitoksen kesken erikseen sovittu;

6) puolustusvoimat valvoo merialuetta onnettomuus- ja vaaratilanteiden havaitsemi-
seksi ja paikantamiseksi alueellisen koskemattomuuden valvontaan liittyen sekä osallis-
tuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi sille kuuluvaa erityisasiantun-
temusta, henkilöstöä ja kalustoa;
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7) sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä
puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden tuottamisesta;

8) ympäristöviranomaiset vastaavat aluksista aiheutuvien alusöljy- ja aluskemikaaliva-
hinkojen torjunnan järjestämisestä merionnettomuuksien yhteydessä yhdessä muiden vi-
ranomaisten kanssa sen mukaan kuin öljyvahinkojen torjunnasta annetussa lainsäädännös-
sä tarkemmin säädetään sekä antavat Rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa
asiantuntemusta.

Ilmailulaissa (864/2014) tarkoitettu ilmaliikennepalvelun tarjoaja sekä alusliikennepal-
velun tarjoaja osallistuvat korvauksetta meripelastustoimen yhteistyön kehittämiseen, me-
ripelastustoimen valmiuden ylläpitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan siltä osin kuin
niillä on tarkoituksenmukaista toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, henkilöstöä ja ka-
lustoa. Yhteistoiminnan tarkemmasta sisällöstä voidaan sopia tarkemmin Rajavartiolai-
toksen ja ilmaliikennepalvelun tarjoajan sekä Rajavartiolaitoksen ja alusliikennepalvelun
tarjoajan välisellä sopimuksella.

Muut kuin edellä tarkoitetut valtion viranomaiset, yhtiöt ja laitokset antavat pyynnöstä
korvauksetta Rajavartiolaitoksen ja muun meripelastusviranomaisen käyttöön niille kuu-
luvaa asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa siltä osin kuin se on tarpeen valmiussuun-
nittelua varten tai vaaratilanteessa.

14 §

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta sekä alus- ja ilmaliikennepalvelujen tarjoajalta

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta muulta
meripelastusviranomaiselta meripelastustoimen suunnittelussa tarvittavat mainitun viran-
omaisen toimintavalmiutta ja sijoittautumista koskevat tiedot sekä henkilöstön valmius-,
tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartiolaitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot alus- ja il-
maliikennepalvelujen tarjoajalta sekä oikeus luovuttaa tietoja alus- ja ilmaliikennepalve-
lujen tarjoajalle.

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä korvauksetta tie-
toja, jotka ovat tarpeen meripelastustoimen valmiussuunnittelua varten ja vastaavasti vaa-
ratilanteessa meripelastustoimen tehtävien suorittamista varten seuraavasti:

1) Liikenne- ja viestintäviraston pitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenan-
maan maakuntahallituksen pitämästä ajoneuvorekisteristä ajoneuvoa sekä sen omistajaa ja
haltijaa koskevia tietoja;

2) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hä-
täilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja, henkilön oman turvallisuuden tai työtur-
vallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja sekä merellä toimivien viranomaisten yksiköiden
valmius- ja paikkatietoja;

3) Liikenne- ja viestintäviraston pitämästä liikenneasioiden rekisteristä sekä Liikenne-
ja viestintäviraston pitämästä ilmailun hätäpaikannuslähetinrekisteristä ilma-alusta ja
ilma-aluksen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;

4) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
5) kalastusviranomaisilta kalastusalusta, aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen toi-

mintaa koskevia tietoja;
6) Liikenne- ja viestintäviraston pitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenan-

maan maakunnan rekisteriviranomaisen pitämästä huvivenerekisteristä venettä sekä ve-
neen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;

7) Liikenne- ja viestintäviraston pitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenan-
maan valtionviraston pitämästä alusrekisteristä alusta sekä sen omistajaa ja haltijaa kos-
kevia tietoja;
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8) alusliikennepalvelun tarjoajan alusliikennepalvelujärjestelmästä alusliikennettä
koskevia tietoja ja ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ilma-alusliikennettä koskevia tietoja
sekä puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja;

9) Liikenne- ja viestintävirastolta tietoja radiolaitteen sijainnista sekä radioluparekiste-
ristä radiolaitetta ja sen omistajaa sekä haltijaa koskevia tietoja;

10) Tullin tietojärjestelmistä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja sekä henkilön
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja;

11) Väestörekisterikeskukselta väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 13–17 §:ssä tarkoitettuja tietoja;

12) poliisin henkilörekistereistä henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden
kannalta tarpeellisia tietoja;

13) Liikenne- ja viestintävirastolta ajantasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä.
Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 3 §:ssä tar-

koitetun Rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän tietoja voidaan vaaratilan-
teessa tarvittaessa käyttää etsintä- ja pelastustoimenpiteiden järjestämiseksi.

24 §

Merenkulun turvallisuusradioviestinnän vastuuviranomaiset

Rajavartiolaitos vastaa 3 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi meripelastustoimen vaara-
tilanteiden radioviestinnästä ja siihen liittyvän valmiuden ylläpitämisestä. Liikenne- ja
viestintävirasto vastaa merenkulun turvallisuuteen liittyvistä varoitussanomista ja tiedot-
teista sekä Saimaan alueen hätäradioliikenteestä. Liikenne- ja viestintävirasto järjestää
merenkulun turvallisuuteen liittyvien varoitussanomien ja tiedotteiden sekä Saimaan
alueen hätäradioliikenteen operatiivisen ylläpidon itse tai hankkii sen alusliikennepalve-
lun tarjoajalta.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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