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aluevalvontalain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan aluevalvontalain (755/2000) 12 §:n 2 momentti ja 20 §:n 3 momentti, sellaisena

kuin niistä on 20 §:n 3 momentti laissa 514/2013,
muutetaan 5 §, 3 luvun otsikko, 14, 19, 22, 23, 24 a, 30, 37 ja 42 §,
sellaisina kuin niistä ovat 14 § osaksi laissa 1019/2002, 22 § laissa 514/2013, 23 § osaksi

laissa 1330/2009, 24 a § laissa 1330/2009 ja 30 § osaksi laissa 589/2005, sekä
lisätään lakiin uusi 24 b, 24 c, 30 a, 34 a, 36 a ja 36 b § seuraavasti:

5 §

Valtionilma-alus ja valtionalus

Vieraan valtion valtionilma-alus saa tulla
Suomen alueelle ja olla maassa vain Suomea
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai
luvan perusteella, jollei 2 tai 3 momentissa
toisin säädetä. Sama koskee vieraan valtion
valtionalusta, jollei kysymys ole viattomasta
kauttakulusta.

Suomeen viralliselle käynnille saapuvaa
vieraan valtion päämiestä kuljettava valtion-
ilma-alus tai valtionalus saa tulla Suomen
alueelle ja olla maassa ilman 1 momentissa
tarkoitettua lupaa. Tällöin aluksen tulosta
Suomen alueelle ja maassaolosta on kuiten-
kin ennalta tehtävä ilmoitus pääesikunnalle.

Vieraan valtion valtionilma-alus tai val-
tionalus saa aluevalvontaviranomaisen tai
muun viranomaisen pyynnöstä tulla kiireelli-
seen pelastustehtävään, rajaturvallisuustehtä-
vään tai ympäristövahinkojen torjuntatehtä-
vään taikka talvimerenkulun avustustehtä-
vään Suomen alueelle ilman 1 momentissa
tarkoitettua lupaa. Muun kuin aluevalvontavi-
ranomaisen on viipymättä ilmoitettava pyyn-
nöstään pääesikunnalle.

Vieraan valtion valtionilma-aluksen len-
nosta on toimitettava ilmaliikennepalvelun
tarjoajalle asianmukainen lentosuunnitelma
ennen ilma-aluksen tuloa Suomen alueelle.
Vieraan valtion valtionaluksen, joka tulee
Suomen alueelle muussa kuin viattoman
kauttakulun tarkoituksessa, on ennen Suomen
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alueelle tuloa ilmoitettava aluevalvontaviran-
omaiselle aluevesirajan ylityspaikka ja -aika.

3 luku

Tutkimustoiminnan luvanvaraisuus

14 §

Maanpuolustuksen kannalta merkityksellisten
kohteiden tutkiminen ilma-aluksesta

Ellei Suomea velvoittavasta kansainväli-
sestä sopimuksesta muuta johdu, Suomen
alueella ei ilman lupaa saa lennon aikana
ilma-aluksesta tai muusta ilmassa liikkuvasta
laitteesta taltioida tietoa sähkömagneettisilla
tai akustisilla kuvaamisen tai kuvantamisen
menetelmillä:

1) ilmailulain (864/2014) 11 §:n 1 mo-
mentin nojalla ilmailulta pysyvästi rajoite-
tuista alueista;

2) linnoitusalueista, linnakkeista tai kasar-
mialueista;

3) sotasatamista tai sotilaslentokentistä;
4) puolustusvoimien varikoista tai varas-

toista;
5) puolustusvoimien viestiasemista, anten-

nikentistä tai puolustuslaitteista tai –väli-
neistä;

6) puolustusvoimien tai rajavartiolaitok-
sen maastoharjoituksista.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
tiedon taltioimista yleisessä liikenteessä ole-
vasta ilma-aluksesta yksityiseen tarkoituk-
seen.

19 §

Luvan myöntämisen ja peruuttamisen
edellytykset

Lupa 12 §:ssä tarkoitettuun merenpohjan
tutkimiseen ja kartoittamiseen, 13 §:ssä tar-
koitettuun maaperän tutkimiseen, 14 §:ssä
tarkoitettuun tutkimiseen ilma-aluksesta sekä
17 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan
myönnetään, jollei toiminta vaaranna Suo-
men aluevalvontaa tai jos vaaraa voidaan lu-
pamääräyksillä olennaisesti vähentää.

Luvassa voidaan antaa aluevalvonnan ja
luvan hakijan turvallisuuden kannalta tarpeel-

lisia määräyksiä toiminnasta, siinä käytettä-
västä välineistöstä ja sen teknisistä ominai-
suuksista sekä toiminta-alueesta ja -ajasta.

Luvan perusteella otetut tallenteet voidaan
lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi
määrätä esitettäviksi lupaviranomaiselle. Lu-
paviranomainen voi rajoittaa tallenteiden jul-
kaisemista tai kieltää sen, jos materiaaliin
sisältyy maanpuolustuksen kannalta tärkeää
tietoa, jonka julkistaminen voisi vahingoittaa
tai vaarantaa maanpuolustuksen etua.

Lupa voidaan peruuttaa, jos:
1) luvan saaja rikkoo lupamääräyksiä;
2) luvan hakija on antanut toiminnasta tai

sen tarkoituksesta harhaanjohtavia tietoja lu-
paviranomaiselle; taikka

3) lupaharkintaan vaikuttavissa olosuh-
teissa on luvan myöntämisen jälkeen tapahtu-
nut olennainen muutos.

22 §

Muutoksenhaku

Pääesikunnan ja merivoimien esikunnan
tässä luvussa tarkoitetussa lupa-asiassa teke-
mään päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Luvan peruuttamista koskevaa päätöstä
noudatetaan valituksesta huolimatta, jollei
valitusviranomainen kiellä päätöksen täytän-
töönpanoa.

23 §

Aluevalvontaviranomaiset

Aluevalvontaviranomaisia ovat sotilas-, ra-
javartio-, poliisi- ja tulliviranomaiset sekä
niiden aluevalvontaan määrätyt virkamiehet.

Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuus-
virasto toimivat aluevalvontaviranomaisina
toimialoillaan.

Puolustusministeriö johtaa ja sovittaa yh-
teen aluevalvontaviranomaisten toimintaa tä-
män lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa,
jollei puolustusvoimien ylipäällikön toimival-
lasta muuta johdu.
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24 a §

Nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja
ilmatilan hallintayksikön

aluevalvontatehtävät

Ilmailulaissa tarkoitettu ilmaliikennepalve-
lujen tarjoaja sekä ilmatilan joustavaa käyttöä
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 2150/2005
tarkoitettu ilmatilan hallintayksikkö avustavat
aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä
laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä
omalla toimialallaan, ei kuitenkaan merkittä-
vää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtä-
vää.

24 b §

Aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta
ilmoittaminen

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmati-
lan hallintayksikön on ilmoitettava sotilas- tai
rajavartioviranomaiselle havaitsemastaan
aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta
taikka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen
uhasta sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin
keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja
alueloukkauksen estämiseksi.

24 c §

Valtion ilma-aluksen aluevalvontatehtävän
turvaaminen

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmati-
lan hallintayksikön on turvattava aluevalvon-
taviranomaisen pyynnöstä ilmatilan esteetön
käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle val-
tionilma-alukselle.

Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittami-
sesta säädetään ilmailulain 107 §:ssä.

30 §

Tekninen valvonta

Puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella
on hallinnassaan olevalla alueella sekä meren

rannikolla, merellä ja ilmatilassa oikeus suo-
rittaa muuhun kuin vakituisena asuntona ole-
vaan rakennukseen tai muutoin kotirauhan
piiriin kuuluvaan rakennukseen tai alueeseen
kohdistuvaa teknistä valvontaa osana alueval-
vontaa sekä 44 §:ssä ja rikoslain (39/1889)
17 luvun 7 b §:ssä tarkoitettujen rikosten en-
nalta estämiseksi, sanotuista rikoksista epäil-
tyjen tunnistamiseksi sekä erityisten valvon-
takohteiden vartioimiseksi.

Teknisellä valvonnalla tarkoitetaan merilii-
kenteen, ilmaliikenteen tai erityisen kohteen
valvonnan yhteydessä ennalta määräämättö-
miin henkilöihin kohdistuvaa teknisellä lait-
teella tapahtuvaa katselua tai kuuntelua sekä
kuvan tai äänen automaattista tallentamista.
Teknisessä valvonnassa syntyneet tallenteet,
joita ei ole liitetty esitutkinta-aineistoon, on
hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua siitä,
kun aineistoa ei enää todennäköisesti tarvita
siihen tarkoitukseen, mihin se on hankittu.

Teknisestä valvonnasta ilmatilassa, merellä
ja meren rannikolta merelle ei erikseen ilmoi-
teta. Muusta teknisestä valvonnasta ilmoite-
taan sopivalla merkillä.

30 a §

Aluevalvonnan tilannekuva

Puolustusvoimien tehtävänä on koota alue-
valvonnan tilannekuvaa Suomen alueellisen
koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista
ja sitä koskevaa päätöksentekoa sekä muiden
viranomaisten tukemista varten tarpeellisista
aluevalvonnan yhteydessä hankituista tai
muilta aluevalvontaviranomaisilta sekä vie-
raan valtion viranomaisilta ja kansainvälisiltä
toimielimiltä saaduista tiedoista. Puolustus-
voimilla on lisäksi oikeus tilannekuvaa varten
saada ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ja len-
toaseman pitäjältä tietoja ilmaliikenteestä
sekä muita aluevalvonnan kannalta merkityk-
sellisiä tietoja.

Tilannekuvatietoihin saa sisältyä henkilö-
tietoja, jos ne liittyvät tässä laissa säädettyi-
hin lupiin tai niitä on tarpeen käsitellä valvot-
taessa lupaehtojen tai tässä laissa säädettyjen
liikkumis- ja muiden toimintarajoitusten nou-
dattamista taikka selvitettäessä epäiltyä alue-
rikkomusta tai alueloukkausta.
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34 a §

Voimakeinojen käytön turvaaminen
ilmatilassa

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään
ilmatilan käytöstä, ilmaliikennepalvelujen
tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on rajoi-
tettava ilmatilan käyttöä aluevalvontaviran-
omaisen pyynnöstä tämän lain 31—33 §:ssä
säädettyjen voimakeinojen käytön turvaami-
seksi ja 34 §:ssä säädetyn vihamielisen toi-
minnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituksessa
varattava ilmatilan esteetön käyttö valtion-
ilma-aluksille.

36 a §

Aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden
rekisteri

Aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden
rekisteri on valtakunnalliseen käyttöön tar-
koitettu pysyvä henkilörekisteri. Rekisteriä
pidetään tässä laissa tarkoitettua maahantu-
loa, maassaoloa, liikkumista ja muuta luvan-
varaista toimintaa koskevan hakemuksen, il-
moituksen, lausunnon ja päätöksen käsittele-
mistä sekä tässä laissa tarkoitettujen kieltojen
ja rajoitusten ja lupaehtojen noudattamisen
valvontaa varten. Rekisterinpitäjä on pääesi-
kunta sekä aluevalvonta-asioita käsittelevä
puolustusvoimien hallintoyksikkö toimialu-
eellaan.

Rekisteriin saadaan tallettaa Suomen alu-
eelle tulevan, suoja-alueella tai muussa lupaa
edellyttävässä kohteessa oleskelevan tai lu-
vanvaraista toimintaa harjoittavan:

1) nimi, syntymäaika ja henkilötunnus;
2) sukupuoli;
3) äidinkieli;
4) kansalaisuus, kansalaisuudettomuus ja

kansallisuus;
5) syntymävaltio ja syntymäkotikunta;
6) kotikunta ja kotivaltio;
7) osoite, puhelinnumero ja muu yhteys-

tieto;
8) matkustusasiakirjan tiedot;
9) ammatti ja työnantaja.
Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa tietoja

aluevalvontatehtävään, -toimenpiteeseen tai

-tapahtumaan liittyvistä tarpeellisista kuvauk-
sista, olosuhteista ja yksilöinneistä.

36 b §

Tietojen poistaminen

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan alue-
valvonnan lupa- ja valvonta-asioiden rekiste-
ristä viimeistään viiden vuoden kuluttua pää-
töksen tekemisestä, luvan raukeamisesta, lu-
van voimassaoloajan päättymisestä tai vii-
meisen tiedon rekisteriin merkitsemisestä,
jollei tiedon säilyttäminen ole yksittäisen vir-
katehtävän suorittamiseksi edelleen tarpeel-
lista.

37 §

Salassa pidettävien tietojen antaminen
aluevalvontatehtävää varten

Aluevalvontaviranomaisella, ilmaliikenne-
palvelujen tarjoajalla ja ilmatilan hallintayk-
siköllä on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä antaa toisilleen 30 a ja 36 a §:ssä tar-
koitettuja tietoja, joita tiedon saaja tarvitsee
aluevalvontatehtävässään.

Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen
käyttöyhteyden avulla.

42 §

Salassa pidettävien tietojen antaminen
vieraan valtion viranomaiselle ja

kansainväliselle toimielimelle

Puolustusvoimilla on oikeus salassapito-
säännösten estämättä antaa 30 a §:ssä tarkoi-
tettua aluevalvonnan tilannekuvaa ja siihen
liittyviä tietoja myös vieraan valtion alueval-
vonnasta vastaavalle viranomaiselle tai kan-
sainväliselle toimielimelle, jos tiedot ovat tar-
peellisia vieraan valtion aluevalvontaa varten.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun tietoon si-
sältyy toiselta aluevalvontaviranomaiselta tai
ilmaliikennepalvelun tarjoajalta tai ilmatilan
hallintayksiköltä saatua tietoa, tieto voidaan
luovuttaa edelleen vain tiedon tuottaneen ta-
hon suostumuksella.
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Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen
käyttöyhteyden avulla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2015.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Puolustusministeri Carl Haglund
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