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eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien

valvonnasta annetun lain (485/2004) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 69/2007 ja
885/2011, seuraavasti:

17 §

Tekninen valvonta

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
poliisilla, rajavartiolaitoksella ja Tullilla on
oikeus siitä sopivalla merkillä ennalta ilmoi-
tettuaan suorittaa tässä laissa tarkoitetun suo-
malaisen sataman alueella paikoissa, joihin
yleisöllä on pääsy, poliisilain 4 luvun 1 §:n 1
momentissa ja tullilain (1466/1994)
20 b §:ssä tarkoitettua teknistä valvontaa me-
renkulun turvallisuuden toteuttamiseksi. Tek-
nistä valvontaa ei kuitenkaan saa kohdistaa
paikkoihin, jotka kuuluvat kotirauhan piiriin,
eikä käymälään, pukeutumistilaan tai muu-
hun vastaavaan paikkaan taikka henkilöstöti-
loihin tai työntekijöiden henkilökohtaiseen
käyttöön osoitettuihin työhuoneisiin. Ääntä
tai kuvaa saadaan tallentaa automaattisesti
tekniselle laitteelle, jos se on tarpeen rikos-
lain 34 a luvussa tarkoitettujen rikosten estä-
miseksi taikka mainitussa luvussa tarkoite-
tuista rikoksista etsintäkuulutettujen tai näi-
hin rikoksiin todennäköisin syin syylliseksi
epäiltyjen tunnistamiseksi. Tässä momentissa

mainitut viranomaiset saavat sijoittaa tekni-
seen valvontaan käytettäviä laitteita sataman
turvatoimialueelle, jollei siitä aiheudu sata-
manpitäjälle kohtuutonta haittaa.

Poliisilla, rajavartiolaitoksella ja Tullilla
on oikeus saada satamanpitäjältä ja laivan-
isännältä käyttöönsä näiden tässä laissa tar-
koitettuun suomalaisen sataman turvatoimi-
alueelle tai suomalaiseen alukseen sijoitta-
man jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa
tallentavan teknisen laitteen valvontamateri-
aali, jos turvataso 1 tai 2 on asetettu. Tässä
momentissa tarkoitetut tiedot saadaan luovut-
taa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.

Teknisten valvontalaitteiden avulla saatu-
jen tietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä hen-
kilötietolaissa (523/1999), henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetussa laissa
(761/2003), rajavartiolaissa (578/2005) tai
henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetussa
laissa (639/2015) säädetään, riippumatta siitä,
muodostavatko tallenteet henkilötietolaissa
tarkoitetun henkilörekisterin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2015.
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