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Laki
meripelastuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan meripelastuslain (1145/2001) 16 §, sellaisena kuin se on laissa 521/2004,
muutetaan 12, 14, 17 ja 20 §, sellaisena kuin niistä on 14 § laissa 993/2018, sekä
lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1660/2009, uusi 2 momentti seuraavasti:
12 §
Meripelastusrekisteri
Meripelastustoimen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi sekä vaaratilannetta koskevien tapahtumien ja siihen liittyvien etsintä- ja pelastustoimenpiteiden jälkikäteiseksi selvittämiseksi Rajavartiolaitoksen esikunta pitää valtakunnallista meripelastusrekisteriä vaaratilanteiden varalta laadituista toimintasuunnitelmista sekä vastaanotetuista
hätäilmoituksista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.
14 §
Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta sekä alus- ja ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta muulta
meripelastusviranomaiselta meripelastustoimen suunnittelua varten kyseisen viranomaisen toimintavalmiutta ja sijoittautumista koskevat tiedot sekä henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartiolaitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot alus- ja ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta sekä oikeus luovuttaa tietoja alus- ja ilmaliikennepalvelujen
tarjoajille.
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä korvauksetta tietoja meripelastustoimen valmiussuunnittelua
ja vaaratilanteessa meripelastustoimen tehtävien suorittamista varten seuraavasti:
1) Liikenne- ja viestintävirastolta liikenneasioiden rekisteristä ajoneuvoa, venettä,
alusta ja ilma-alusta sekä niiden omistajia ja haltijoita koskevia tietoja, radioluparekisteristä radiolaitetta sekä sen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja, tietoja radiolaitteen sijainnista, ilmailun hätäpaikannuslähetinrekisteristä ilma-alusta sekä ilma-aluksen omistajaa ja
haltijaa koskevia tietoja sekä ajantasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä;
2) kalastusviranomaisilta kalastusalusta, aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen toimintaa koskevia tietoja;
3) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
4) alusliikennepalvelun tarjoajalta alusliikennettä koskevia tietoja ja ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ilma-alusliikennettä koskevia tietoja;
5) Puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja;
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6) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja, tietoja henkilön oman turvallisuuden tai
työturvallisuuden turvaamiseksi sekä merellä toimivien viranomaisten yksiköiden valmius- ja paikkatietoja;
7) Ahvenanmaan maakunnan rekisteriviranomaiselta ajoneuvoa, alusta ja huvivenettä
sekä niiden omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja.
Henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (639/2019) 7–9 ja
15 §:ssä ja aluevalvontalain (755/2000) 30 §:ssä tarkoitettuja henkilötietoja voidaan vaaratilanteessa tarvittaessa käyttää etsintä- ja pelastustoimenpiteiden järjestämiseksi.
15 §
Oikeus tietojen saamiseen yksityisiltä yrityksiltä ja yhteisöiltä
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Oikeudesta tietojen saamiseen teleyritykseltä säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 321 §:ssä.
17 §
Tietojen luovutustapa
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada 14 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin käytännön menettelyistä erikseen sovitaan tai muulla tavalla.
20 §
Meripelastusrekisterin henkilötietojen käsittelyä ja tietojen julkisuutta koskevat
säännökset ja määräykset
Henkilötietojen käsittelystä säädetään tietosuojalaissa (1050/2018). Jollei tässä laissa
toisin säädetä, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi henkilötietojen käsittelystä
Rajavartiolaitoksessa annettua lakia. Meripelastusrekisterin henkilötietojen käsittelystä
määrätään lisäksi Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.
Meripelastusrekisterin tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
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