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1 Yleistä  

1.1 Määräyksen soveltaminen  

Tätä määräystä sovelletaan niihin aluksiin, jotka kuuluvat matkustaja-aluksen hen-

kilöluetteloista annetun lain (1038/2009), jäljempänä henkilöluettelolaki, sovelta-

misalaan. Lakia sovelletaan kaikkiin suomalaisiin matkustaja-aluksiin ja sellaisiin 

ulkomaalaisiin matkustaja-aluksiin, jotka saapuvat suomalaiseen satamaan tai läh-

tevät suomalaisesta satamasta. 

Lakia ei sovelleta: 

1) sota-alukseen eikä joukkojenkuljetusalukseen; 

2) Puolustusvoimien eikä Rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä säännöllisesti 

käytetä yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkustajia; 

3) huviveneeseen eikä huvialukseen;  

4) sellaiseen alukseen, joka liikennöi yksinomaan satama-alueella tai Suomen 

sisävesialueella. 

Tätä määräystä ei sovelleta myöskään lossiin.  

1.2 Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:  

1) AIS:lla (Automatic Identification System) automaattista tunnistusjärjestel-

mää 

2) Portnet-järjestelmällä henkilöluettelolain 3 §:n 15 kohdan mukaista keskitet-

tyä palvelupistettä  

3) teknisellä järjestelmällä Liikenne- ja viestintäviraston ilmoitusten antamista 

varten kehittämää sähköistä palvelua  

4) lossilla ohjausköyden tai sitä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväk-

symän muun laitteiston ohjaamaa lauttaa 

Lisäksi tässä määräyksessä noudatetaan matkustaja-aluksen henkilöluetteloista an-

netun lain 3 §:n määritelmiä.  

2 Aluksella olevien henkilöiden lukumäärä ja ilmoittaminen 

2.1 Henkilöiden laskeminen ja ilmoitusten antaminen  

Yhtiön on huolehdittava siitä, että ennen matkustaja-aluksen lähtöä satamasta 

aluksessa olevat henkilöt lasketaan ja lukumäärä ilmoitetaan aluksen päällikölle 

sekä Portnet-järjestelmään tai Rajavartiolaitokselle. 

Aluksen on ilmoitettava aluksella olevien henkilöiden lukumäärä sekä aluksen lähtö-

paikka. AIS-järjestelmässä ilmoitetaan vain aluksella olevien henkilöiden luku-

määrä.  

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos alus liikennöi säännöllisessä liikenteessä:  

1) yksinomaan D-alueella ja  
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2) satamien välinen matka kestää alle tunnin.  

2.2 Ilmoitusten antamiseen käytettävät järjestelmät  

Matkustaja-aluksella olevien henkilöiden määrä on ilmoitettava Portnet –järjestel-

mään, AIS-järjestelmään tai tekniseen järjestelmään.   

 

3 Voimaantulo  

Tämä määräys tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019.  
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pääjohtajan sijainen  
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merenkulkujohtajan sijainen  

 

 

 

 

 

 


