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Laki
merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun

lain (690/2010) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 577/2014 ja
336/2018, seuraavasti:

24 §

Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-
mentissa säädetään, rekisteriin talletettuja henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luovut-
taa jäljennöksinä, tulosteina tai teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtäviä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä vero-
tusta ja sen valvontaa varten;

2) Rajavartiolaitokselle ja poliisille kalastuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpitä-
mistä, meriliikenteen valvontaa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkintaa
sekä pelastustoimintaa varten;

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenkulun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa
ja liikenneasioiden rekisterin ylläpitoa varten;

4) työsuojeluviranomaisille kalastusalusten työolojen valvontaa varten;
5) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten;
6) elintarvikevalvontaviranomaisille elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-

tamisen valvontaa varten;
7) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen

valvontaan ja niiden suomalaisten alusten rekisteröintiä varten, joiden kotipaikka on Ah-
venanmaan maakunnassa;

8) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen
liittyneen valtion viranomaisille, Euroopan komissiolle, yhteisön kalastuksenvalvontavi-
rastolle ja kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomaisille unionin lainsäädän-
nöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamis-
ta varten;

9) Onnettomuustutkintakeskukselle pelastus- ja onnettomuustutkintaa varten;
10) Tilastokeskukselle ja Luonnonvarakeskukselle tilastojen laatimista ja tutkimusta

varten;
11) yliopistoille ja korkeakouluille tilastojen laatimista ja tutkimusta varten;
12) kalatalousalan neuvonta- ja edunvalvontajärjestöille kalataloutta koskevaa tiedot-

tamista ja neuvontaa varten;
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13) rekisterinpitäjän hyväksymille tahoille ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
liittyviä tai kalataloutta koskevia selvitys-, tutkimus- ja suunnittelutarkoituksia varten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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