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945/2018

Lag
om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 23, 24 c, 30 b och 34 a §, sådana de

lyder, 23 § i lag 195/2015 samt 24 c, 30 b och 34 a § i lag 575/2018, som följer:

23§

Territorialövervakningsmyndigheterna

Territorialövervakningsmyndigheter är militär-, gränsbevaknings-, polis- och tullmyn-
digheterna samt dessas tjänstemän som förordnats att sköta territorialövervakning.

Transport- och kommunikationsverket är territorialövervakningsmyndighet inom sitt
verksamhetsområde.

Försvarsministeriet leder och samordnar territorialövervakningsmyndigheternas verk-
samhet i frågor som hör till tillämpningsområdet för denna lag, om inte något annat följer
av den behörighet som innehas av försvarsmaktens överbefälhavare.

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.
Transport- och kommunikationsverket ska med bistånd från leverantören av fartygstra-

fikservice på territorialövervakningsmyndighetens begäran trygga obehindrad använd-
ning av havsområdet för ett statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag.

30 b§

Informationsproduktion, förebyggande av farliga situationer och tryggande av 
fartygstrafiken

Transport- och kommunikationsverket och leverantören av fartygstrafikservice ska pro-
ducera information om befintliga och ankommande fartyg på Finlands territorialvatten,
förebygga farliga situationer samt trygga smidig fartygstrafik under normala förhållanden,
vid störningar under normala förhållanden och i undantagsförhållanden.
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34 a §

Tryggande av användningen av maktmedel i luftrummet och på havsområden

Utöver vad som i luftfartslagen föreskrivs om användning av luftrummet, ska leveran-
tören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering på en territorialöver-
vakningsmyndighets begäran begränsa användningen av luftrummet för att trygga an-
vändningen av maktmedel enligt 31–33 § i denna lag och för avvärjande av fientlig verk-
samhet enligt 34 § samt i detta syfte bereda statsluftfartyg obehindrad användning av luft-
rummet.

Transport- och kommunikationsverket och leverantören av fartygstrafikservice ska ge-
nom ledning av fartygstrafiken begränsa användningen av havsområdet i enlighet med ter-
ritorialövervakningsmyndighetens beslut för att trygga användningen av maktmedel en-
ligt 31–33 § i denna lag och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § samt i detta
syfte bereda statsfartyg obehindrad användning av havsområdet.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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