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Työryhmän työstä 

• Ministeri asettanut lainsäädäntötyöryhmän 
25.11.2016 ja työryhmän määräaikaa 
jatkettu 15.11.2017 saakka 

• Puolustusvoimista annettua lakia kehitetään 

• Tällä hetkellä toimivaltuus ja oikeustila ei ole 
riittävän selkeä 

• Viranomaisten toimivaltuuksien ilmettävä 
selkeästi laista 

• Valmistellaan esitys, jossa yksilöidään 
uudet toimivaltuudet lennokin ja ilma-
aluksen kulkuun puuttumiseksi 
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Yleistä lakiluonnoksesta 

Lakimuutosten tarkoitus on 
puolustusvoimien turvallisuuden 
parantaminen 

• Lakia sovellettaisiin Puolustusvoimien 
lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa 

• Kohteena ennen kaikkea haitallisen toiminnan 
estäminen ja turvallisuuden ylläpitäminen 
puolustusvoimien kohteissa 

• Tarkoitus säätää selkeästi, millaisen 
toimintaan ja miten puolustusvoimien on 
sallittua puuttua  Toimivaltuudet 
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Sääntelyn tarpeet - mitä halutaan? 

Työryhmän tehtävänä on valmistella tarvittavat 
lakimuutokset miehittämättömän ilma-aluksen ja 
lennokin kulkuun puuttumiseksi.  

 

Tavoitteena on: 

1) estää puolustusvoimien kohteiden 
tiedustelutoiminta  

2) estää muu luvaton toiminta, kuten 
vihamielinen tai sotilaallinen toiminta 
puolustusvoimien kohteita ja valtakunnan 
elintärkeitä toimintoja vastaan 

3)parantaa sotilasilmailun lentoturvallisuutta 
alailmatilassa (alle 150m) 
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Toimivaltuudet - mitkä ovat tarpeen? 

• Teknistä laitetta tai voimakeinoja 
käyttäen  

• Puututaan kulkuun, estetään laitteen 
käyttö, otetaan haltuun tai muutoin 
pysäytetään vahingolliseksi arvioitu 
toiminta 

 

 Puolustusvoimat voisi käyttää em. keinoja, 
jos miehittämätön ilma-alus lähestyy 
puolustusvoimien kohdetta tai rajoitettua 
ilmatilaa, jolla kohde sijaitsee 
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Miten muutokset vaikuttavat? 

• Ilmailun järjestelmiin merkittäisiin ja/tai kyltein 
ilmaistaan kiellot 

• Lisäksi tiedotetaan kielletyistä kohteista 
alueellisesti, lennonjohto ja poliisiviranomaiset 

• Kiellot olisivat voimassa: 

- puolustusvoimien pysyvissä kohteissa 

- väliaikaisesti käytössä olevissa kohteissa, 
esimerkiksi sotaharjoituksissa 

- Esimerkiksi operaatiot ja alukset 

• Puolustusvoimat ohjeistanut ilmakuvauksesta 
erikseen: 
http://puolustusvoimat.fi/ilmakuvauslupa 
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Miten puuttumisesta päätetään? 

• Turvallisuusuhkan arvioi 
sotilasviranomainen tilannekohtaisesti, 
jonka perusteella päätös tehdään 

• Aikajänne päätökselle tilanteessa olisi lyhyt 

• Päätös ennakkoon määräajaksi 

• Suhteellisuus, välttämättömyys ja harkinta 

• Päätös sisältää mm. käytettävät keinot ja 
maantieteellisesti rajatut alueet (perustelut) 

• Päätös tehdään sotilaskäskyasiana 

 Päätös ja lainsäädäntö yhdessä 

muodostavat toimivallan rajat 
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Muuta 
 • Vahingonkorvausasiat: korvauskäytäntöön 

liittyvä lainsäädäntö ajan tasalla 

• Puolustusvoimat palauttaa pääsääntöisesti 
lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen 
omistajalleen 

• Voidaan siirtää asia tarvittaessa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 

• Toiminta pöytäkirjataan ja viranomaisten 
toimintaa valvotaan 

• Toimitaan yhteistyössä poliisin ja 
rajavartiolaitoksen, sekä muiden 
viranomaisten kanssa 
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Kysyttävää? 

• Mitä vaikutuksia näette toimialallenne? 

• Rajoittavatko ehdotukset toimintaanne? 

- konkreettista taloudellista tai toiminnallista 
haittaa? 

• Miten tietoa puolustusvoimien 
toiminnasta voisi jakaa paremmin? 

• Miten nykyisin saatte tietoa? 

• Miten mielestänne tulisi säätää, että 
RPAS-toimijat pystyisivät toimimaan 
laillisesti ja olemaan häiritsemättä 
viranomaisten toimintaa? 

 
21.9.2017 9 



21.9.2017 10 

Kiitos mielenkiinnosta! 
 

- kommentin voi jättää kirjallisesti - 
 


