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1089/2018
Lag
om ändring av lagen om försvarsmakten
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om försvarsmakten (551/2007) nya 15 a–15 f § som följer:
15 a §
Ingripande i modellflygplans och obemannade luftfartygs färd
Försvarsmakten har rätt att med hjälp av en teknisk anordning eller maktmedel tillfälligt
omhänderta ett i 2 § 1 mom. 21 punkten i luftfartslagen (864/2014) avsett modellflygplan
och ett i 22 punkten i det momentet avsett obemannat luftfartyg eller hindra dess användning eller annars ingripa i dess färd, om det obehörigen kommer in i luftrummet ovanför
ett område som försvarsmakten stadigvarande förfogar över, eller har i sådan användning
som avses i 14 § i denna lag, eller obehörigen kommer in i ett sådant område där luftfart
är inskränkt enligt 11 § i luftfartslagen och som är ovanför ett ovan avsett område.
Utanför de områden som avses i 1 mom. har försvarsmakten vid utförande av uppgifter
som hör till dess verksamhetsområde rätt att med hjälp av en teknisk anordning eller maktmedel tillfälligt omhänderta ett modellflygplan och ett obemannat luftfartyg eller hindra
dess användning eller annars ingripa i dess färd, om det utgående från dess rörelser eller
andra omständigheter är sannolikt att modellflygplanet eller luftfartyget äventyrar försvaret eller verksamhet som är synnerligen viktig för försvarsmakten, eller om ett ingripande
i dess färd behövs för att garantera säkerheten för anställda vid försvarsmakten eller skydda försvarsmaktens säkerhetsuppgifter enligt 18 a §.
Användningen av maktmedel eller en teknisk anordning ska vara behövlig i förhållande
till hur viktigt och brådskande tjänsteuppdraget är, det mål som eftersträvas, den olägenhet
som kommunikationen orsakas samt andra omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. Maktmedel och tekniska anordningar ska användas endast i
den utsträckning och så länge som det nödvändigtvis krävs för att utföra uppdraget. Den
tjänsteman som utövar befogenheterna ska ha tillräcklig kompetens och utbildning i förhållande till uppdraget. Åtgärderna får inte orsaka mer än ringa störningar i annan radiokommunikation eller i ett allmänt kommunikationsnäts anordningar eller tjänster.
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15 b §
Beslut om att ingripa i modellflygplans och obemannade luftfartygs färd
Beslut om att ingripa i ett modellflygplans eller ett obemannat luftfartygs färd fattas för
viss tid av staben för en försvarsgren inom försvarsmakten, av försvarsmaktens lokala förvaltningsmyndighet, av garnisonschefen eller av den som leder övningen. Beslutet ska
innehålla tillräckliga uppgifter om den utrustning och materiel som ska användas och om
det område där beslutet ska tillämpas. I beslutet ska det utses en tjänsteman som leder och
övervakar verkställigheten av beslutet.
Kommunikationsverket ska underrättas om beslutet, om de befogenheter som utövas
enligt beslutet kan orsaka störningar i den allmänna radiokommunikationen eller i ett allmänt kommunikationsnät eller dess tjänster.
15 c §
Samarbete med polisen vid ingripandet i modellflygplans och obemannade luftfartygs färd
Försvarsmakten ska på förhand underrätta en polisman som hör till befälet eller polisens fältchef om ett beslut enligt vilket de befogenheter som avses i 15 a § får användas
på allmän plats. När ärendets art kräver det ska ingripandet i modellflygplanets eller det
obemannade luftfartygets färd utföras av polisen eller under polisens allmänna ledning.
Försvarsmakten ska med polisen komma överens om förfarandena vid användning av
maktmedel på allmän plats.
15 d §
Inhämtande av identifieringsuppgifter om modellflygplan och obemannade luftfartyg
Försvarsmakten har rätt att behandla radiokommunikation, förmedlingsuppgifter och
lokaliseringsuppgifter som har samband med fjärrstyrningen av ett modellflygplan eller
ett obemannat luftfartyg, i syfte att ingripa i dess färd, för att identifiera en del i dess helhetssystem och för att fastställa dess position.
Sådana uppgifter som kan kopplas till en fysisk person och som fåtts med hjälp av radiokommunikation eller härrör ur förmedlingsuppgifter eller lokaliseringsuppgifter ska
utan dröjsmål utplånas, om inte något annat föreskrivs i lag.
15 e §
Hanteringen av omhändertagna modellflygplan och obemannade luftfartyg
Ett modellflygplan eller ett obemannat luftfartyg som har omhändertagits av försvarsmakten ska överlämnas till ägaren utan obefogat dröjsmål, om ägaren är känd.
Försvarsmakten ska dock utan dröjsmål överlämna modellflygplanet eller det obemannade luftfartyget till den behöriga myndighet som har laglig grund för att hantera det.
15 f §
Protokoll
Över ett ingripande i ett modellflygplans eller ett obemannat luftfartygs färd, över hindrande av användningen av ett sådant, över omhändertagande av ett sådant samt över utplåning av uppgifter ska utan obefogat dröjsmål upprättas ett protokoll.
————
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Helsingfors den 5 december 2018
Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister Jussi Niinistö
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