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575/2018
Lag
om ändring av territorialövervakningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 24 a–24c, 26, 30 a, 34 a och 37 §, av
dem 24 a–24 c, 30 a, 34 a och 37 § sådana de lyder i lag 195/2015, och
fogas till lagen en ny 30 b § som följer:
24 a §
Uppgifter som ska skötas av leverantören av fartygstrafikservice, den utsedda
leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering
Den leverantör av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice
(623/2005) och den leverantör av flygtrafikledningstjänster som avses i luftfartslagen
samt den cell för luftrumsplanering som avses i kommissionens förordning (EG) nr
2150/2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet bistår territorialövervakningsmyndigheterna genom att sköta sådana uppgifter som avses i denna lag
inom sina verksamhetsområden, dock inte uppgifter som innebär betydande utövning av
offentlig makt.
24 b §
Anmälan om territorieförseelser och territoriekränkningar
Leverantören av fartygstrafikservice, leverantören av flygtrafikledningstjänster och
cellen för luftrumsplanering ska anmäla territorieförseelser eller territoriekränkningar som
de har upptäckt och hot om territorieförseelse eller territoriekränkning till en militärmyndighet eller en gränsbevakningsmyndighet samt med till buds stående medel vidta åtgärder för att förhindra territorieförseelser och territoriekränkningar.
24 c §
Tryggande av ett statsluftfartygs territorialövervakningsuppdrag och
territorialövervakningsuppdrag på havsområden
Leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering ska på en
territorialövervakningsmyndighets begäran trygga obehindrad användning av luftrummet
för ett statsluftfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag.
Bestämmelser om samordning av civil och militär luftfart finns i 107 § i luftfartslagen.
Trafikverket ska med bistånd från leverantören av fartygstrafikservice på territorialövervakningsmyndighetens begäran trygga obehindrad användning av havsområdet för ett
statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag.
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26 §
Temporärt avbrytande av sjötrafik
Försvarsministeriet kan av orsaker som är nödvändiga för att trygga rikets säkerhet för
högst sju dygn i sänder förbjuda sjötrafik på en sådan begränsad del av Finlands territorialvatten där territorialövervakningsmyndigheternas användning av militära maktmedel eller sådana till sina verkningar betydande övningar som hänför sig därtill kan äventyra säkerheten för sjöfarare.
Innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ska sjöfartsmyndigheterna höras. Försvarsministeriet kan innan ett beslut enligt 1 mom. fattas höra den i lagen om fartygstrafikservice avsedda leverantören av fartygstrafikservice. Sjöfartsmyndigheterna svarar för informationen om det i 1 mom. avsedda beslutet och deltar i verkställigheten av beslutet.
Leverantören av fartygstrafikservice genomför de begränsningar av sjötrafiken som
försvarsministeriet eller sjöfartsmyndigheterna bestämt och övervakar att de iakttas. Leverantören av fartygstrafikservice ska informera fartygen om dessa begränsningar samt
försvarsministeriet och sjöfartsmyndigheterna om avvikelser från iakttagandet av begränsningarna.
30 a §
Lägesbild för territorialövervakningen
Försvarsmakten ska sammanställa en lägesbild för territorialövervakningen för övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet och det beslutsfattande som gäller detta samt för stödjande av andra myndigheter. Lägesbilden sammanställs av behövliga
uppgifter som försvarsmakten får i samband med territorialövervakningen eller av andra
territorialövervakningsmyndigheter, av myndigheterna i en främmande stat och av internationella organ. För lägesbilden har försvarsmakten dessutom rätt att av leverantören av
flygtrafikledningstjänster och av flygplatsoperatören få uppgifter om flygtrafiken samt andra uppgifter som är av betydelse för territorialövervakningen. För lägesbilden har försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet dessutom rätt att av leverantören av fartygstrafikservice utan ersättning få uppgifter om sjötrafiken samt andra uppgifter som är av
betydelse för territorialövervakningen.
I lägesbildsuppgifterna får det ingå personuppgifter, om personuppgifterna sammanhänger med tillstånd som avses i denna lag eller om det är behövligt att behandla personuppgifterna vid övervakningen av att tillståndsvillkoren eller de i denna lag föreskrivna
begränsningarna i att röra sig på vissa områden och i annan verksamhet iakttas och vid utredning av en misstänkt territorieförseelse eller territoriekränkning.
30 b §
Informationsproduktion, förebyggande av farliga situationer och tryggande av
fartygstrafiken
Trafikverket och leverantören av fartygstrafikservice ska producera information om befintliga och ankommande fartyg på Finlands territorialvatten, förebygga farliga situationer
och trygga smidig fartygstrafik under normala förhållanden, vid störningar under normala
förhållanden och i undantagsförhållanden.
34 a §
Tryggande av användningen av maktmedel i luftrummet och på havsområden
Utöver vad som i luftfartslagen föreskrivs om användning av luftrummet, ska leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering på en territorialöver2
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vakningsmyndighets begäran begränsa användningen av luftrummet för att trygga användningen av maktmedel enligt 31–33 § i denna lag och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte bereda statsluftfartyg obehindrad användning av luftrummet.
Trafikverket och leverantören av fartygstrafikservice ska genom ledning av fartygstrafiken begränsa användningen av havsområdet i enlighet med territorialövervakningsmyndighetens beslut för att trygga användningen av maktmedel enligt 31–33 § i denna lag
och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte bereda statsfartyg
obehindrad användning av havsområdet.
37 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för ett territorialövervakningsuppdrag
En territorialövervakningsmyndighet, leverantören av fartygstrafikservice, leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering har trots sekretessbestämmelserna rätt att ge varandra i 30 a och 36 a § avsedda uppgifter, om uppgiftsmottagaren behöver dem i sitt territorialövervakningsuppdrag.
Uppgifterna får också lämnas ut genom en teknisk förbindelse.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Helsingfors den 13 juli 2018
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

3

