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Laki
puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 15 a–15 f §, sellaisina kuin ne

ovat laissa 1089/2018, seuraavasti:

15 a §

Miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttuminen

Puolustusvoimilla on oikeus ottaa ilmailulain (864/2014) 2 §:n 21 kohdassa tarkoitettu
miehittämätön ilma-alus teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen tilapäisesti haltuunsa,
estää sen käyttö tai muutoin puuttua sen kulkuun, jos se saapuu oikeudetta puolustusvoi-
mien pysyvässä käytössä tai tämän lain 14 §:ssä tarkoitetussa käytössä olevan alueen ylä-
puoliseen ilmatilaan tai luvatta sellaiselle ilmailulain 11 §:ssä tarkoitetulle ilmailun rajoi-
tusalueelle, joka sijaitsee edellä tarkoitetun alueen yläpuolella.

Puolustusvoimilla on oikeus 1 momentissa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella puolus-
tusvoimien toimialaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan ottaa miehittämätön ilma-alus tek-
nistä laitetta tai voimakeinoja käyttäen tilapäisesti haltuunsa, estää sen käyttö tai muutoin
puuttua sen kulkuun, jos sen liikkumisen tai muiden olosuhteiden perusteella on todennä-
köistä, että se vaarantaa maanpuolustusta tai puolustusvoimien erittäin tärkeää toimintaa
tai jos sen kulkuun puuttuminen on tarpeen puolustusvoimien palveluksessa olevien tur-
vallisuuden suojaamiseksi tai 18 a §:ssä tarkoitetun puolustusvoimien turvaamistehtävän
suojaamiseksi.

Voimakeinojen ja teknisen laitteen käytön on oltava tarpeellisia suhteessa virkatehtä-
vän tärkeyteen ja kiireellisyyteen, tavoiteltavaan päämäärään, viestinnälle aiheutuvaan
haittaan sekä muihin tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin nähden. Voi-
makeinoja ja teknistä laitetta on käytettävä vain siinä määrin ja siihen saakka kuin se on
välttämättä tarpeen tehtävän suorittamiseksi. Toimivaltuuksia käyttävällä virkamiehellä
tulee olla tehtävään nähden riittävä osaaminen ja koulutus. Toimenpiteillä ei saa aiheuttaa
vähäistä suurempaa haittaa muulle radioviestinnälle tai yleisen viestintäverkon laitteille
tai palveluille.

15 b §

Miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta päättäminen

Puolustusvoimien puolustushaaraesikunta, paikallishallintoviranomainen, varuskun-
nan päällikkö tai harjoituksen johtaja päättää määräajaksi miehittämättömän ilma-aluksen
kulkuun puuttumisesta. Päätöksen tulee sisältää riittävät tiedot käytettävästä laitteistosta
ja kalustosta sekä alueesta, jolla päätöstä sovelletaan. Päätöksessä tulee määrätä päätöksen
toimeenpanoa johtava ja valvova virkamies.
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Päätöksestä on annettava tieto Liikenne- ja viestintävirastolle, jos sen nojalla käytettä-
vistä toimivaltuuksista voi olla haittaa yleiselle radioviestinnälle taikka yleiselle viestin-
täverkolle tai sen palveluille.

15 c §

Yhteistyö poliisin kanssa miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisessa

Puolustusvoimien on ilmoitettava ennakolta päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle tai
poliisin kenttäjohtajalle päätöksestä, jonka perusteella 15 a §:n mukaisia toimivaltuuksia
voidaan käyttää yleisellä paikalla. Asian laadun niin vaatiessa miehittämättömän ilma-
aluksen kulkuun puuttumisen suorittaa poliisi tai se tehdään poliisin yleisjohdossa.

Puolustusvoimien on sovittava poliisin kanssa voimakeinojen käyttämistä koskevista
menettelyistä yleisellä paikalla.

15 d §

Miehittämättömän ilma-aluksen yksilöintitietojen hankkiminen

Puolustusvoimilla on oikeus käsitellä miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjauk-
seen liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja sen kulkuun puuttumiseksi,
kokonaisjärjestelmän osan yksilöimiseksi ja sijainnin määrittämiseksi.

Radioviestinnän, välitystietojen ja sijaintietojen avulla saatu luonnolliseen henkilöön
yhdistettävissä oleva tieto on hävitettävä viipymättä, jollei laissa toisin säädetä.

15 e §

Haltuun otetun miehittämättömän ilma-aluksen käsittely

Puolustusvoimien haltuun ottama miehittämätön ilma-alus on luovutettava omistajal-
leen ilman aiheetonta viivytystä, jos omistaja on tiedossa.

Puolustusvoimien on kuitenkin luovutettava miehittämätön ilma-alus viipymättä sellai-
selle toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on sen käsittelyyn laillinen peruste.

15 f §

Pöytäkirja

Miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta, käytön estämisestä ja haltuun
ottamisesta sekä tietojen hävittämisestä on laadittava pöytäkirja ilman aiheetonta viivytys-
tä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
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