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243/2019
Lag
om ändring av 2 kap. i polislagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polislagen (872/2011) 2 kap. 11 § 2 mom. och 17 § 1 mom. samt
fogas till 2 kap. nya 11 a och 15 a § som följer:
2 kap.
Allmänna befogenheter
11 §
Stoppande och flyttning av fordon
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Bestämmelser om övervakning av vägtrafik finns i vägtrafiklagen (267/1981) och bestämmelser om när ett luftfartyg kan beordras att landa finns i luftfartslagen (864/2014).
11 a §
Ingripande i modellflygplans och obemannade luftfartygs färd
En polisman har rätt att tillfälligt omhänderta ett i 2 § 1 mom. 21 punkten i luftfartslagen avsett modellflygplan och ett i 22 punkten i det momentet avsett obemannat luftfartyg,
hindra dess användning eller annars ingripa i dess färd, om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott eller avbryta ett redan påbörjat
brott, bevaka särskilda övervakningsobjekt, trygga säkerheten vid polisuppdrag eller viktiga statliga evenemang, trygga åtgärder på en olycksplats eller skydda den personliga integriteten hos den som är föremål för en åtgärd.
En polisman får i de situationer som avses i 1 mom. använda en teknisk anordning som
inte orsakar mer än ringa olägenhet för radiokommunikation eller annan kommunikation
eller för ett allmänt kommunikationsnät. En teknisk anordning får användas om det är försvarligt med hänsyn till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farlig modellflygplanets eller det obemannade luftfartygets verksamhet är och vilka resurser som står till förfogande samt med hänsyn till övriga omständigheter som är relevanta för en helhetsbedömning av situationen. Anordningen får användas endast så länge det är nödvändigt för
att utföra åtgärden. En teknisk anordning får användas endast av en polisman som fått
lämplig utbildning för detta.
En polisman har rätt att behandla radiokommunikation, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter som har samband med användningen av ett modellflygplan eller ett obemannat luftfartyg, i syfte att ingripa i modellflygplanets eller det obemannade luftfartygets
färd eller för att identifiera en del i dess helhetssystem och för att fastställa dess position.
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Sådana uppgifter ska utan dröjsmål utplånas efter åtgärden, om inte något annat föreskrivs
i lag.
Transport- och kommunikationsverket ska underrättas om användningen av en teknisk
anordning, om inte detta är uppenbart onödigt med hänsyn till den olägenhet som antagligen kommer att orsakas eller har orsakats för radiokommunikation eller annan kommunikation eller för ett allmänt kommunikationsnät, eller om det av orsaker som hänför sig till
polisens taktiska eller tekniska metoder är uppenbart befogat att inte underrätta Transportoch kommunikationsverket.
Över ett ingripande i ett modellflygplans eller ett obemannat luftfartygs färd ska det
upprättas ett protokoll eller någon annan handling.
15 a §
Hanteringen av omhändertagna modellflygplan och obemannade luftfartyg
Ett modellflygplan eller obemannat luftfartyg som med stöd av 11 a § har omhändertagits av polisen ska återlämnas till ägaren utan obefogat dröjsmål, om inte annat föreskrivs
någon annanstans i lag.
17 §
Användning av maktmedel
I tjänsteuppdrag får en polisman använda maktmedel som behövs och kan anses försvarliga för att bryta motstånd, avlägsna en person från en plats, gripa en person, hindra
att en frihetsberövad flyr, avlägsna ett hinder, ingripa i ett modellflygplans eller ett obemannat luftfartygs färd eller förhindra ett överhängande brott eller någon annan farlig gärning eller händelse. Frågan om maktmedlen kan försvaras ska bedömas utifrån hur viktigt
och brådskande uppdraget är, motståndets farlighet, vilka resurser som står till förfogande
samt övriga omständigheter som är relevanta för en helhetsbedömning av situationen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 18 mars 2019.
Helsingfors den 22 februari 2019
Republikens President
Sauli Niinistö
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