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651/2015
Lag
om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar
dem och om tillsyn över skyddet
Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

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) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 69/2007 och
885/2011, som följer:
17 §
Teknisk övervakning
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har polisen, gränsbevakningsväsendet och Tullen 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 övervakning
som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i polislagen
och i 20 b § i tullagen (1466/1994) för genomförande av sjöfartsskyddet. Teknisk
övervakning får dock inte ske på platser som
omfattas av hemfriden, på toaletter, i omklädningsrum eller på någon annan motsvarande
plats eller i personalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats arbetstagarna för deras personliga bruk. Automatisk upptagning av ljud
eller bild med hjälp av en teknisk anordning
får göras om detta behövs i syfte att förhindra
brott som avses i 34 a kap. i strafflagen eller i
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syfte att identifiera personer 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 tekniska övervakningen, om inte detta medför oskälig olägenhet för hamninnehavaren.
Polisen, gränsbevakningsväsendet och Tullen har rätt att av hamninnehavaren och redaren till sitt förfogande få övervakningsmaterial från tekniska anordningar som fortlöpande förmedlar eller tar upp bilder och som
av hamninnehavaren eller redaren placerats
inom ett sådant finskt hamnskyddsområde eller ombord på ett sådant finskt fartyg som
avses i denna lag, om skyddsnivå 1 eller
2 har angetts. Uppgifter som avses i detta
moment får lämnas ut även genom teknisk
anslutning.
På behandling av uppgifter som erhållits
med hjälp av teknisk övervakningsutrustning
tillämpas bestämmelserna i personuppgiftsla-
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gen (523/1999), lagen om behandling av personuppgifter
i
polisens
verksamhet
(761/2003), gränsbevakningslagen (578/2005)
eller lagen om behandling av personuppgifter
inom Tullen (639/2015), oberoende av om

upptagningarna utgör ett sådant personregister
som avses i personuppgiftslagen eller inte.
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
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