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L a g

885/2011

om ändring av 9 och 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som
betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om

tillsyn över skyddet (485/2004) 9 § och 17 § 1 mom., sådana de lyder i lag 69/2007, som följer:

9 §

Lovliga farliga föremål

Den som utför kontroller på ett fartyg eller
inom ett hamnskyddsområde får förordna att
farliga föremål som en person med stöd av ett
behörigt tillstånd eller annars lagligen har rätt
att föra med sig, före tillträdet till fartyget
eller hamnskyddsområdet ska överlämnas för
att förvaras separat ombord på fartyget eller
inom hamnskyddsområdet. Föremålen ska re-
turneras då personen lämnar fartyget eller
hamnskyddsområdet. Om ett föremål inte då
riskfritt kan returneras, ska det överlämnas
till polisen antingen för att återlämnas till den
person som blivit kontrollerad eller för åtgär-
der som anges i 2 kap. 15 § i polislagen
(872/2011).

17 §

Teknisk övervakning

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har polisen, gränsbevakningsvä-

sendet och tullverket rätt att, efter att på
förhand med ett lämpligt tecken ha meddelat
detta, på platser till vilka allmänheten har
tillträde inom området för en finsk hamn som
avses i denna lag företa sådan teknisk över-
vakning som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i
polislagen för genomförande av sjöfartsskyd-
det. Teknisk övervakning får dock inte ske på
platser som omfattas av hemfriden, på toalet-
ter, i omklädningsrum eller på någon annan
motsvarande plats eller i personalutrymmen
eller i arbetsrum som anvisats arbetstagarna
för deras personliga bruk. Automatisk upp-
tagning av ljud eller bild med hjälp av en
teknisk anordning får göras när detta behövs i
syfte att förhindra brott som avses i 34 a kap.
i strafflagen eller i syfte att identifiera perso-
ner som är efterlysta för brott som avses i det
kapitlet eller som på sannolika skäl misstänks
för sådana brott. De myndigheter som nämns
i detta moment får inom hamnskyddsområdet
placera anordningar som används för den tek-
niska övervakningen, om inte detta medför
oskälig olägenhet för hamninnehavaren.
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