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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi matkustaja-
aluksen henkilöluetteloista  

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

matkustaja-aluksen henkilöluetteloista.  
Esityksellä saatettaisiin matkustaja-aluksen 

henkilöluetteloita koskevat säännökset perus-
tuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. 
Samalla pantaisiin lain tasolla täytäntöön Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai 
satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla 
olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Di-
rektiivi on pantu aikaisemmin täytäntöön 
matkustaja-aluksen henkilöluetteloista anne-
tulla valtioneuvoston asetuksella, joka ehdo-
tetaan kumottavaksi. 

Lakiehdotuksessa on otettu huomioon hen-
kilötietolaissa henkilörekisterilainsäädännöl-
le asetetut vaatimukset. Lakiehdotus sisältää 
säännökset matkustaja-aluksella olevien luet-
teloinnista sekä henkilöluetteloon kirjattavis-
ta tiedoista ja niiden ilmoittamisesta yhtiön 

henkilöluettelointijärjestelmään. Laissa sää-
dettäisiin yhtiön henkilöluettelointijärjestel-
män perustamisesta ja sille asetettavista toi-
mintavaatimuksista. Laissa olisi myös sään-
nökset henkilöluetteloihin merkittyjen tieto-
jen käyttötarkoituksesta, tietojen luovuttami-
sesta laissa nimetyille viranomaisille ja hen-
kilötietojen säilyttämisajasta. Lisäksi lakiin 
sisällytettäisiin seuraamuksia ja oikeusturvaa 
koskevat säännökset.   

Matkustaja-aluksen henkilöluetteloihin si-
sältyvien henkilötietojen käsittelyssä sovel-
lettaisiin täydentävästi henkilötietolakia, jos 
ehdotetussa laissa ei toisin säädetä. 

Yhtiöiden nykyisille henkilöluettelointijär-
jestelmille olisi haettava ehdotetun lain mu-
kainen hyväksyntä vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 

1  Johdanto 

Matkustaja-aluksilla matkustavien henki-
löiden järjestelmällistä luettelointia koskevat 
vaatimukset perustuvat 1980-luvulla ja 1990-
luvulla tapahtuneista vakavista merionnetto-
muuksista saatuihin kokemuksiin. Erityisesti 
matkustaja-alus Estonian onnettomuuden jäl-
keen Kansainvälisessä merenkulkujärjestös-
sä, jäljempänä IMO, ja Euroopan unionissa 
ryhdyttiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituk-
sena oli saattaa matkustaja-aluksilla matkus-
tavien henkilöiden ja aluksilla työskentelevän 
laivaväen luettelointi mahdollisimman laajas-
ti pakolliseksi. 

Ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleisso-
pimusta (SopS 11/1981), jäljempänä SO-
LAS-yleissopimus, muutettiin siten, että kan-
sainvälisillä matkoilla liikennöivillä matkus-
taja-aluksilla olevat henkilöt oli laskettava 
heinäkuun alusta 1997 lukien ja eräät mat-
kustajia koskevat tiedot rekisteröitävä vuo-
den 1999 alusta lukien. 

Euroopan unionin neuvosto antoi kesä-
kuussa 1998 direktiivin yhteisön jäsenvalti-
oiden satamiin tai satamista liikennöivillä 
matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden re-
kisteröinnistä 98/41/EY, jäljempänä henkilö-
luettelodirektiivi. Direktiivin mukaan sen 
noudattamisen edellyttämä lainsäädäntö tuli 
saattaa voimaan vuoden 1999 alusta lukien ja 
henkilötietojen rekisteröintiä koskevaa artik-
laa tuli soveltaa viimeistään vuoden 2000 
alusta lukien.  

Suomessa matkustaja-aluksella olevien 
matkustajien luetteloinnista säädettiin jo 
vuonna 1996, jolloin merilain (674/1994) 1 
luvun 8 §:n nojalla annettiin asetus matkusta-
jien luetteloinnista matkustaja-aluksella 
(65/1996). Asetus kumottiin vuonna 2000, 
jolloin henkilöluettelodirektiivi pantiin Suo-

messa täytäntöön valtioneuvoston asetuksel-
la.  
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen 
henkilöluetteloista (824/2000), jäljempänä 
henkilöluetteloasetus, tuli voimaan 1 päivänä 
marraskuuta 2000. Asetuksella pantiin täy-
täntöön henkilöluettelodirektiivi. Asetuksen 
määritelmiä koskevaa 2 §:ää muutettiin 1 
päivänä heinäkuuta 2004 voimaantulleella 
valtioneuvoston asetuksella (531/2004), jolla 
pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2002/84/EY meriturval-
lisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemistä koskevien direktiivien muutta-
misesta. 

Henkilöluetteloasetuksen soveltamisessa ei 
ole ilmennyt mainittavia ongelmia.  Perustus-
lain säännökset huomioon ottaen ei kuiten-
kaan ole asianmukaista, että yksilön oikeuk-
sista ja velvollisuuksista, yksityisyyden suo-
jasta sekä viranomaisten toimivaltuuksista ja 
seuraamuksista säädetään asetuksen tasolla. 
Eriäviä käsityksiä on esitetty siitä, voitaisiin-
ko matkustaja-aluksella edellyttää kerättä-
väksi tarkkoja syntymäaikatietoja ja minkä-
laisia tietoja matkustaja-aluksella olevista 
henkilöistä tulisi kerätä lyhyillä kotimaan-
matkoilla ja lyhyillä ulkomaanmatkoilla. 

 
Laivaväen luettelointi 

Suomalaisessa aluksessa työskentelevien 
henkilöiden luetteloinnista säädetään laiva-
väen luetteloinnista annetussa laissa 
(1360/2006). Lailla kumottiin merimieskat-
selmuslaki (1005/1986), jonka 7 §:ssä säädet-
tiin suomalaisessa aluksessa pidettävästä 
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miehistöluettelosta, johon tuli merkitä aluk-
sessa kulloinkin merimiestoimessa olevat 
henkilöt. Miehistöluettelon pitämisestä suo-
malaisessa aluksessa oli säännös myös me-
rimieskatselmuslakia edeltävässä merimies-
katselmuksesta ja merimiesten luetteloimi-
sesta annetussa laissa (258/1937).  

Laivaväen luetteloinnista annetun lain 4 §:n 
mukaan aluksen päällikön on huolehdittava 
siitä, että aluksella on laivaväkiluettelo sen 
selvittämiseksi, keitä aluksella on kulloinkin 
työssä ja minkälaisiin tehtäviin heidät on 
palkattu. Laivanisännän on toimitettava aluk-
sen päällikölle laivanisännän lukuun työsken-
televien työsopimukset ja määräyskirjat sekä 
selvitys muiden aluksella työskentelevien 
tehtävistä ja työskentelyajoista. Laivaväki-
luettelon pitämisen peruste on siten lähinnä 
työoikeudellinen.  

Laivaväen luetteloinnista annetun lain 5 §:n 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto pitää 
laivaväen palvelussuhteita koskevien tietojen 
luotettavaa rekisteröintiä varten merimies-
luetteloa suomalaisessa aluksessa työskente-
levien henkilöiden merimiestoimista.  

Suomalaisella matkustaja-aluksella työs-
kentelevien henkilöiden luettelointiin sovel-
letaan laivaväen luetteloinnista annettua lakia 
siitä riippumatta, pidetäänkö aluksella mah-
dollisesti nyt ehdotetun lain mukaista henki-
löluetteloa.  

 
Henkilötietojen luettelointi lastialuksilla 

Tullihallitus on tullilain (1466/1994) 4 §:n 
2 momentin nojalla antanut 9 päivänä syys-
kuuta 2003 voimaan tulleen määräyksen kau-
pallisen ulkomaanalusliikenteen ilmoitusme-
nettelystä ja uusien IMO:n FAL-lomakkeiden 
käyttöönotosta. Määräyksellä on pantu täy-
täntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/6/EY yhteisön jäsenvaltioiden 
satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä 
aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksis-
ta. Direktiivi edellyttää yhteisön jäsenval-
tioilta yhtenäisten lomakkeiden käyttöä il-
moitettaessa muun muassa aluksen miehistö-
luetteloa sekä enintään 12 matkustajalle re-
kisteröityjen alusten matkustajaluetteloa kos-
kevia tietoja. Direktiivin mukaan ilmoitukset 
tehdään kansainvälisen meriliikenteen hel-
pottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 

27/1967) mukaisilla FAL-lomakkeilla, jotka 
ovat ilmoitusmuodollisuuksia helpottavia, 
standardisoituja vakiolomakkeita.  

Tullihallituksen määräyksen mukaan las-
tialuksissa, jotka kuljettavat enintään 12 mat-
kustajaa, matkustajat ja laivaväki luetteloi-
daan IMO:n FAL-lomakkeiden mukaisesti. 
Määräys sisältää säännökset ilmoitusmenet-
telyssä käytettävästä IMO-miehistöluettelosta 
ja enintään 12 matkustajalle rekisteröityjen 
alusten IMO-matkustajaluettelosta.  

IMO-miehistöluetteloon kerätään tiedot 
aluksesta ja sen miehistöön kuuluvien suku- 
ja etunimistä, toimesta tai pätevyydestä, kan-
salaisuudesta, syntymäajasta ja -paikasta se-
kä henkilöllisyystodistuksen lajista ja nume-
rosta (merimiespassista).  

IMO-matkustajaluetteloon kerätään tiedot 
aluksesta ja sillä olevien matkustajien suku- 
ja etunimistä, kansalaisuudesta, syntymäajas-
ta ja -paikasta sekä laivaantulosatamasta ja 
laivasta poistumissatamasta. 

Direktiivin 2002/6/EY ja ehdotetun lain 
säännökset eivät ole ristiriidassa keskenään. 
IMO:n FAL-lomakkeiden mukaisia henkilö-
luetteloja pidetään enintään 12 matkustajalle 
rekisteröidyillä lastialuksilla, joten kyseessä 
on matkustaja-aluksen henkilöluetteloihin 
nähden rinnakkainen järjestelmä, jossa kerä-
tään yksityiskohtaisempia tietoja aluksen 
miehistöstä ja matkustajista.  

 
Henkilötietojen luettelointi risteilyaluksilla 

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koske-
vasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin ra-
jasäännöstö) annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
562/2006, jäljempänä EU:n rajanylitysasetus, 
säädetään risteilyalusten miehistön ja mat-
kustajien nimiluetteloissa olevista tiedoista 
siten, että niissä on oltava asetuksen VI liit-
teen kohdan 3.2.4 mukaan henkilön etu- ja 
sukunimi, syntymäaika, kansalaisuus sekä 
matkustusasiakirjan numero ja tyyppi ja tar-
vittaessa viisumin numero. Nimiluetteloa 
edellytetään kohdasta 3.2 tarkemmin ilmene-
vällä tavalla risteilyaluksilta, kun niiden reitti 
ulottuu Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden 
ulkopuolisiin kolmansiin maihin. Ristei-
lyaluksella tarkoitetaan asetuksen 2 artiklan 
16 kohdan mukaan alusta, joka kulkee tiettyä 
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reittiä etukäteen laaditun ohjelman mukaises-
ti eri satamissa tehtävine turistikäynteineen, 
ja joka ei tavallisesti ota matkustajia matkan 
varrelta eikä salli matkustajien jäädä matkan 
varrelle. 

EU:n rajanylitysasetusta sovelletaan raja-
valvonnassa, kun kysymys on Euroopan yh-
teisön ulkopuolelta tulevasta risteilyalukses-
ta. Suomessa rajanylitysasetusta sovelletaan 
lähinnä Venäjältä tulevaan ja sinne mene-
vään risteilyalusliikenteeseen. Rajanyli-
tysasetusta sovelletaan esimerkiksi myös 
suomalaisiin aluksiin kolmansien maiden vä-
lisessä liikenteessä, kun osa risteilyaluksen 
käyntisatamista on Euroopan yhteisön ulko-
puolella, kuten esimerkiksi Välimerellä.  

EU:n rajanylitysasetusta sovelletaan ehdo-
tetun lain kanssa rinnakkain. Sekä henkilö-
luettelodirektiiviin perustuvat henkilöluette-
loita koskevat kansalliset säännökset että 
EU:n rajanylitysasetus sitovat Suomea Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltiona. Vaikka mo-
lempien säädösten mukaan matkustaja-
aluksilla pidetään henkilöluetteloita, EU:n ra-
janylitysasetuksella pyritään rajavalvonnalli-
siin tavoitteisiin kun taas henkilöluettelodi-
rektiiviin perustuvien säännösten tavoitteena 
on parantaa aluksella olevien henkilöiden 
turvallisuutta ja tehostaa etsintä- ja pelastus-
toimintaa sekä mahdollisen onnettomuuden 
jälkiselvittelyjä.  

 
Viranomaisten oikeus saada henkilötietoja 
alusten matkustajista  

Ulkomaalais-, rajavartio-, tulli- ja poliisivi-
ranomaisilla on laajat valtuudet lakimääräis-
ten virkatehtäviensä hoitamiseksi saada tieto-
ja myös aluksen matkustajista kerätyistä luet-
teloista. Mainituilla viranomaisilla on val-
tuudet hankkia matkustajien henkilötiedot 
myös muuten, mutta alusten matkustajaluet-
telot tarvittaessa nopeuttavat ja helpottavat 
tiedon hankintaa. Ulkomaalais- ja rajavar-
tioviranomaisten tiedonsaantioikeudet aluk-
silta on yksilöity ainoastaan asianomaisia 
hallinnonaloja säätelevissä erityislaeissa. Si-
ten ehdotettu laki matkustaja-aluksen henki-
löluetteloista kuten nykyinen henkilöluette-
loasetuskaan ei voi olla perusteena henkilö-
tietojen luovuttamiseen.  Erotuksena viran-
omaisten toimintaa sääteleviin lakeihin mat-

kustaja-aluksen henkilöluettelotiedot ovat 
yhtiöiden pitämiä henkilörekistereitä, joiden 
tietoja voidaan ehdotetun lain perusteella 
käyttää ainoastaan etsintä- ja pelastustoimin-
taa sekä onnettomuuden jälkiselvittelyjä var-
ten. 

Ulkomaalaislain (301/2004) 174 §:ssä sää-
detään ajoneuvon kuljettajan ja liikenteenhar-
joittajan ilmoitus- ja valvontavelvollisuudes-
ta. Sen mukaan ajoneuvon kuljettaja, aluksen 
tai ilma-aluksen päällikkö sekä muussa lii-
kennevälineessä oleva liikenteenharjoittajan 
edustaja on velvollinen valvomaan, ettei ku-
kaan, jolla ei ole siihen oikeutta, pääse maa-
han ilman rajatarkastusviranomaisen suostu-
musta. Aluksen päällikön on annettava raja-
tarkastusviranomaiselle ennakkoon tieto 
aluksessa havaitusta salamatkustajasta. Ul-
komaalaislain 174 §:ssä viitataan henkilötie-
tojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa anne-
tun lain (579/2005) 19 §:ään. 

Rajavartiolain (578/2005) 36 §:ssä sääde-
tään viranomaisen oikeudesta saada henkilö-
tietoja käyttöönsä. Ajoneuvon kuljettajan ja 
liikenteenharjoittajan ilmoitusvelvollisuudes-
ta säädetään henkilötietojen käsittelystä raja-
vartiolaitoksessa annetun lain 19 §:ssä. Aluk-
sen tai ilma-aluksen päällikön sekä junan tai 
muun liikennevälineen omistajan tai haltijan 
taikka tämän edustajan on annettava maahan-
tulo- tai maastalähtöpaikan rajatarkastusvi-
ranomaiselle matkustaja- ja miehistöluettelo 
taikka muutoin tiedot liikennevälineen henki-
lökunnasta, matkustajista ja muista liikenne-
välineessä olevista henkilöistä. Tiedot voi-
daan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avul-
la. Matkustaja- ja miehistöluettelosta tulee 
käydä ilmi jokaisen siihen merkityn henkilön 
suku- ja etunimi, syntymäaika, sukupuoli ja 
kansalaisuus sekä liikennevälineen kansalli-
suus- ja rekisteritieto sekä saapumis- ja läh-
töpaikka. 

Poliisilain (493/1995) 36 §:ssä säädetään 
poliisin oikeudesta saada tietoja yksityiseltä 
yhteisöltä tai henkilöltä. Poliisilla on oikeus 
saada päällystöön kuuluvan poliisimiehen 
pyynnöstä rikoksen estämiseksi tai selvittä-
miseksi tarvittavia tietoja yhteisön jäsentä, ti-
lintarkastajaa, toimitusjohtajaa, hallituksen 
jäsentä tai työntekijää velvoittavan yritys-, 
pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä. 
Poliisilla on sama oikeus saada poliisilain 37 
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§:ssä tarkoitetussa poliisitutkinnassa tarvitta-
via tietoja, jos tärkeä yleinen tai yksityinen 
etu sitä vaatii.  Ehdotus ei rajoita poliisivi-
ranomaiselle muualla laissa säädettyä oikeut-
ta saada henkilötietoja aluksen matkustajista. 

Tullilain (1466/1994) 28 §:ssä säädetään 
tulliviranomaisen oikeudesta saada tietoja 
eräistä rekistereistä. Tulliviranomaisella on 
sen estämättä, mitä tietojen salassa pitämises-
tä säädetään, oikeus saada tullilaitokselle 
kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarpeelli-
sia tietoja yhteisöiltä ja yhtymiltä siten kuin 
rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, myös tek-
nisen käyttöyhteyden avulla, tullirikosten eh-
käisyä ja tutkintaa varten matkustajaa ja kul-
kuneuvon henkilökuntaa koskevista rekiste-
reistä sekä verohallinnon ja ajoneuvohallin-
non rekistereistä myös verotusta ja perintää 
varten.  

 
 

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden ja EU:n lainsäädäntö 

SOLAS-yleissopimuksen III/27 sääntöön 
on sisällytetty kaikkia SOLAS-
yleissopimuksen sopimuspuolia sitovat mää-
räykset matkustaja-aluksella olevista henki-
löistä kerättävistä tiedoista. SOLAS-
yleissopimuksen määräyksiä ryhdyttiin so-
veltamaan jo vuoden 1997 heinäkuun alusta 
lukien. Kaikkien matkustaja-aluksella olevi-
en henkilöiden määrä on laskettava ennen 
aluksen lähtöä satamasta. Erityisen huolenpi-
don tarpeessa olevista henkilöistä ja erityi-
sessä avuntarpeessa hätätilanteessa olevista 
henkilöistä on kerättävä tietoja heidän oman 
ilmoituksensa mukaan, ja nämä tiedot on tal-
letettava ja välitettävä aluksen päällikölle en-
nen aluksen lähtöä. Vuoden 1999 alusta läh-
tien matkustaja-aluksella olevista henkilöistä 
on pitänyt luetteloida etsintä- ja pelastustoi-
minnan tarpeisiin henkilön nimi, sukupuoli ja 
ikäryhmä (aikuinen, lapsi, sylilapsi). Kaikkia 
näitä tietoja on säilytettävä maissa niin, että 
ne tarvittaessa ovat heti valmiina etsintä- ja 
pelastustoiminnan käyttöön. Eri maiden hal-
linnot voivat myöntää vapautuksia nimen, 
sukupuolen ja ikäryhmän luettelointia koske-
vista vaatimuksista, jos aikataulun mukaises-
sa liikenteessä on käytännössä mahdotonta 
hankkia kyseisiä tietoja. 

Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat pan-
neet täytäntöön henkilöluettelodirektiivin. 
Vastaavia ja osin laajempia henkilötietoja 
kuin direktiivissä mainitut tiedot edellytetään 
kirjattavaksi matkustaja-aluksilla myös Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltioiden ulkopuolella, 
kuten esimerkiksi Itämeren alueella Venäjäl-
lä.  Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä 
henkilöluettelodirektiivin täytäntöönpanossa 
on kuitenkin eroavuuksia. Henkilöluettelodi-
rektiiviä on pääosiltaan sovellettu vuoden 
1999 alusta lähtien ja henkilötietojen rekiste-
röintiä koskevilta osin vuoden 2000 alusta 
lähtien. 

Ruotsissa matkustaja-alusten henkilöluette-
loita koskeva lainsäädäntö on pääsääntöisesti 
vastaavansisältöistä kuin Suomessa. Sääntely 
perustuu normiin Sjöfartsverkets föreskrifter 
om registrering av ombordvarande på passa-
gerarfartyg (SJÖFS 1999:15). Ruotsissa kir-
jataan henkilöluettelodirektiivin vaatimuksis-
ta poiketen Euroopan yhteisön jäsenvaltioi-
den välisellä matkalla henkilön kansalaisuus, 
mutta henkilön ikää koskevan tiedon kirjaa-
misessa noudatetaan henkilöluettelodirektii-
vissä annettuja vaihtoehtoja.  Ruotsin ja 
Tanskan välisessä liikenteessä Juutinraumas-
sa lasketaan ainoastaan matkustaja-aluksella 
olevien henkilöiden lukumäärä, koska mat-
kan pituus on vähemmän kuin 20 meripenin-
kulmaa lähtöpaikasta.  

Virossa edellytetään virolaisilta aluksilta 
henkilön kansalaisuuden ja henkilön synty-
mäajan kirjaamista. Syntymäajalla tarkoite-
taan joko tarkkaa syntymäaikaa tai vaihtoeh-
toisesti syntymävuotta. 

Saksassa edellytetään henkilöluettelodirek-
tiivin vähimmäisvaatimusten täyttämistä, jo-
ten jäsenvaltioiden välisellä matkalla aluksel-
la olevien henkilöiden tarkkaa syntymäaika-
tietoa ei edellytetä. 

  
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Henkilöluettelodirektiivi on pantu Suomes-
sa täytäntöön vuonna 2000 merilain 1 luvun 
8 §:n 2 momentin nojalla annetulla henkilö-
luetteloasetuksella. Merilain valtuudet eivät 
kuitenkaan täytä perustuslaissa edellytetyllä 
tavalla täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden 
vaatimuksia. Eduskunta hyväksyi vuonna 
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2004 lausuman (EV 79/2004 vp), jossa edus-
kunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy 
pikaisesti toimiin saattaakseen matkustaja-
luetteloita koskevan sääntelyn vastaamaan 
perustuslain vaatimuksia. Lausuma liittyy 
SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutosten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta annetun lain (ns. turva-
toimilaki, HE 59/2004 vp) hyväksymiseen 
eduskunnassa.   

Tiedossa ei ole, että Euroopan yhteisössä 
oltaisiin muuttamassa henkilöluettelodirek-
tiiviä, joten henkilöluetteloasetuksen sään-
nösten sisällön uudistamiseen ei ole välttä-
mätöntä tarvetta.  

Tietosuojavaltuutettu on viime vuosina an-
tanut useita kannanottoja matkustajien henki-
lötietojen keräämiseen liittyvistä kysymyk-
sistä. Kannanotoissaan tietosuojavaltuutettu 
on todennut, että henkilöluettelodirektiivin 
säännöksiin perustuvan henkilöluetteloase-
tuksen mukaan ei ole mahdollista vaatia tar-
kan syntymäajan kirjaamista, vaikka se muun 
lainsäädännön mukaan saattaisikin olla mah-
dollista. Henkilöluetteloasetuksen mukaan 
henkilöluetteloon voidaan kirjata ainoastaan 
ikäryhmä, johon henkilö kuuluu tai henkilön 
ikä tai syntymävuosi. Tietosuojavaltuutettu 
on kannanotoissaan myös pitänyt tavoitelta-
vana henkilöluetteloita koskevan asetuksen 
saamista laintasoiseksi säädökseksi. 

Laivaväen luettelointia ja lastialusten mie-
histön ja matkustajien luettelointia koskevien 
säännösten soveltamisessa ei ole havaittu on-
gelmia. Myöskään tullia, poliisia tai rajavar-
tiolaitosta koskevassa alusten henkilöluette-
loihin liittyvän sääntelyn toimivuudessa ei 
ole tullut esille ongelmia.  

Alusten henkilöluetteloita koskevan lain-
säädännön kokonaisuuden kannalta on otet-
tava huomioon EU:n rajanylitysasetuksen 
vaikutukset. Rajanylitysasetuksen vaatimuk-
set ovat ehdotetun lain vaatimuksia tiukem-
mat Schengen-alueen ulkopuolelle suuntau-
tuvan liikenteen matkustajatietojen kirjaami-
sen osalta. Lähtökohtaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä ei voida säätää niistä asioista 
kuin jo on säädetty EU:n asetuksella. Niinpä 
Euroopan yhteisön ulkopuolelta tulevan 
aluksen matkustajaluetteloihin sovelletaan 
vaatimusta tarkkojen henkilötietojen kirjaa-
misesta. 

3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on matkustaja-
aluksen henkilöluetteloja koskevien nykyis-
ten säännösten saattaminen eduskunnan lau-
suman (EV 79/2004 vp) ja tietosuojavaltuu-
tetun 8 päivänä marraskuuta 2002 ja 16 päi-
vänä kesäkuuta 2004 antamien kannanottojen 
mukaisesti perustuslain edellyttämällä tavalla 
lain tasolle. Tavoitteena on myös poistaa 
henkilöiden syntymäaikatietojen kirjaamis-
käytännön ja lainsäädännön välinen ristiriita, 
johon tietosuojavaltuutettu on kiinnittänyt 
huomiota.  

Esityksen tavoitteena on, että matkustaja-
aluksen henkilöluetteloita koskevasta lain-
säädännöstä tulee perustuslain ja henkilötie-
tolain vaatimukset täyttävä ja lakiteknisesti 
asianmukainen. Ehdotetussa laissa säädettäi-
siin perustuslaillisen yksityisyyden suojan 
turvaamiseksi henkilötietojen luetteloinnin 
tavoitteesta, henkilöluettelojen tietosisällöstä 
ja sallituista käyttötarkoituksista sekä tietojen 
luovuttamisesta ja tietojen säilyttämisestä.     

Esityksen lähtökohtana on sisällyttää ny-
kyisen henkilöluetteloasetuksen mukainen 
sääntely pääosin ehdotettuun lakiin. Kansal-
lisina uusina ratkaisuina ehdotettuun lakiin 
sisällytettäisiin henkilön kansalaisuuden kir-
jaaminen ja tarkan syntymäajan kirjaaminen 
eräänä vaihtoehtona henkilön ikää koskevan 
tiedon kirjaamiselle. Henkilötietojen säilyt-
tämistä aluksella koskevia säännöksiä sel-
keytettäisiin ja lakiin sisällytettäisiin säännös 
henkilötietojen ilmoittamisesta aluksen pääl-
likölle yli 40 meripeninkulman pituisilla 
matkoilla. 

Esityksen tavoitteena on myös täsmentää 
henkilöluettelodirektiivin täytäntöönpanoa 
sisällyttämällä ehdotettuun lakiin säännökset 
muun muassa seuraamusjärjestelmästä. 

IMO:n ja Euroopan yhteisön päätöksiin pe-
rustuva yhtiöitä velvoittava alusten henkilö-
rekisterilainsäädäntö ja rajanylitysten viran-
omaisvalvonta tulee edelleenkin pysyttää eri 
säännöksissä, koska näitä säännöksiä sovelle-
taan eri tilanteissa ja niillä on erilaiset tarkoi-
tusperät. 
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3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Keskeisinä toteuttamisvaihtoehtoina ovat 
olleet, pitäydytäänkö ehdotetussa laissa vain 
henkilöluettelodirektiivin vaatimuksissa vai 
sisällytetäänkö lakiin myös kansallisia ratkai-
suja. Kansalliset ratkaisut ovat henkilöluette-
lodirektiivin mukaan mahdollisia direktiivin 
asettamissa puitteissa, mikä on havaittavissa 
sekä direktiivin perusteluista, direktiivin si-
sällöstä että Euroopan yhteisön eri jäsenval-
tioiden kuten Ruotsin ja Viron omaksumista 
erilaisista ratkaisuista henkilöluettelodirektii-
vin täytäntöönpanossa.  

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi henkilö-
luettelodirektiivin mukaisten vaatimusten li-
säksi direktiivin mahdollistamia kansallisia 
ratkaisuja, kuten vapautukset luettelointi- ja 
ilmoittamisvaatimuksista aluksen liiken-
nöidessä yksinomaan Suomen sisävesialueel-
la tai säännöllisessä liikenteessä Suomen 
suojaisilla merialueilla alle tunnin kestävillä 
matkoilla. Myös nykyiseen henkilöluettelo-
asetukseen sisältyy vastaavia kansallisia rat-
kaisuja. 

Lisäksi lakiin sisällytettäisiin henkilöluette-
lodirektiivin vähimmäisvaatimukset ylittäviä 
kansallisia ratkaisuja, kuten henkilön kansa-
laisuuden kirjaaminen, tarkan syntymäajan 
kirjaaminen eräänä vaihtoehtona henkilön 
ikää koskevan tiedon kirjaamiselle sekä hen-
kilötietojen ilmoittaminen myös aluksen 
päällikölle yli 40 meripeninkulman pituisilla 
matkoilla.  

Lakiehdotuksen mukaan henkilöluetteloon 
kirjattaisiin henkilön ikää osoittavana tietona 
vaihtoehtoisesti ikäryhmä, johon henkilö 
kuuluu (aikuinen, lapsi tai sylilapsi) tai hen-
kilön ikä tai syntymävuosi taikka tarkka syn-
tymäaika. Tarkan syntymäajan kirjaaminen 
henkilöluetteloon ei olisi pakollista. 

Onnettomuustilanteissa tieto pelastettavien 
tarkasta syntymäajasta edesauttaisi onnetto-
muuden jälkiselvittelyjä vähentämällä onnet-
tomuuteen osallisten selvittämiseen ja tunnis-
tamiseen tarvittavaa työtä. Se vähentäisi 
myös viranomaisiin kohdistuvia tiedusteluja 
ja uhrien omaisten epätietoisuutta onnetto-
muuden tapahduttua. Eräissä tapauksissa on-
nettomuuden uhrien nopea tunnistaminen 
edesauttaisi myös lääkinnälliseen pelastus-
toimintaan liittyvien tehtävien suorittamista 

ja jatkohoidon määrittelyä. Tarkan syntymä-
ajan edellyttäminen pakollisena tietona hel-
pottaisi merkittävästi myös vainajien tunnis-
tamista. Edellä esitettyjä näkökohtia ovat eri-
tyisesti korostaneet hallituksen esityksen 
valmisteluun osallistuneista tahoista sisäasi-
ainministeriö ja Tullihallitus, jotka ovat esit-
täneet, että henkilön tarkka syntymäaika tuli-
si kirjata pakollisena tietona henkilöluette-
loon. 

Tarkan syntymäajan edellyttäminen pakol-
lisena tietona aiheuttaisi sen, että henkilötie-
dot kirjattaisiin eri tavoin Suomessa ja Ruot-
sissa. Varsinkin Ahvenanmaan ja Ruotsin vä-
lisessä liikenteessä pakollinen tarkan synty-
mäajan kirjaaminen tuottaisi ongelmia, koska 
valtaosaa matkalipuista ei varata etukäteen ja 
Ahvenanmaalla satama-ajat ovat lyhyitä ja 
satama-alueet ja -rakenteet eivät tue sitä, että 
satamassa oloaikaa pidennettäisiin. Myös 
henkilöluettelointijärjestelmien käytössä 
saattaisi esiintyä ongelmia, jos samalla mat-
kustaja-aluksella henkilön ikää koskeva tieto 
tulisi kirjata eri tavalla riippuen siitä, lähtee-
kö alus suomalaisesta vai ruotsalaisesta sa-
tamasta. Lakiehdotukseen on valittu tarkan 
syntymäajan kirjaaminen yhdeksi vaihtoeh-
doksi ikäryhmän, iän tai syntymävuoden kir-
jaamiselle. Sisällyttämällä lakiin mahdolli-
suus tarkan syntymäajan kirjaamiseen, usei-
den yhtiöiden nykyisin omaksuma käytäntö 
tarkan syntymäajan kirjaamisesta tulisi lain-
mukaiseksi ja vastaisi lastialuksilla ja EU:n 
rajanylitysasetuksessa Euroopan yhteisön ul-
kopuolelta tuleviin aluksiin sovellettavia 
säännöksiä. Ehdotuksella ei kuitenkaan tar-
peettomasti vaikeutettaisi matkustaja-
alusliikennettä esimerkiksi Ahvenanmaalta 
Ruotsiin.  

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös 
henkilötietojen toimittamisesta aluksen pääl-
likölle sellaisilla matkustaja-aluksilla, joiden 
matkan pituus on yli 40 meripeninkulmaa 
lähtöpaikasta. Ehdotus poikkeaa henkilöluet-
telodirektiivin ja nykyisen henkilöluettelo-
asetuksen asiaa koskevasta sääntelystä. Hen-
kilöluettelodirektiivin luettelointijärjestelmä 
perustuu yhtiön maissa olevan henkilöluette-
lon pitäjän vastuuseen henkilötietojen säilyt-
tämisestä. Henkilöluettelodirektiivi edellyt-
tää, että aluksen päälliköllä on ainoastaan 
aluksella olevien henkilöiden lukumäärätie-
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dot ja tiedot erityisen huolenpidon tarpeessa 
olevista matkustajista. Nykyisen henkilöluet-
teloasetuksen mukaan aluksen päällikkö kui-
tenkin vastaa myös siitä, että kaikkien aluk-
sella olevien henkilötiedot ovat käytettävissä 
aluksella, ja että ne annetaan alukselta yhtiön 
maissa olevalle henkilöluettelon pitäjälle.  

Ahvenanmaalla ja muualla liikenteessä, 
jossa satamien väliset matkat ovat lyhyitä, on 
katsottu muodostuvan ongelmia siitä, että 
aluksella olevien henkilöiden henkilötietojen 
tulee olla käytettävissä aluksella ja että tiedot 
on annettava alukselta yhtiön maissa olevalle 
henkilöluettelon pitäjälle. Koska lyhyillä 
matkoilla liikennöivien alusten satamassa 
oloajat ovat lyhyitä, eikä matkalippuja yleen-
sä varata etukäteen, niin henkilötietojen aluk-
selle lähettäminen ja sieltä edelleen maihin 
toimittaminen jouduttaisiin yleensä järjestä-
mään kiireessä aluksen lyhyenä satamassa 
oloaikana tai viimeistään 30 minuutin kulut-
tua aluksen lähdettyä satamasta. Lyhyillä 
matkoilla mahdollisissa onnettomuustilan-
teissa pelastusorganisaatiot ja muut pelastau-
tumismahdollisuudet ovat lähellä ja aluksella 
olevien henkilötiedot voidaan saada pelas-
tusorganisaation käyttöön vaivatta maista.     

Onnettomuustilanteessa on olennaista, että 
kaikkien aluksella olevien henkilötiedot ovat 
nopeasti saatavissa pelastusorganisaatiolle, 
joka onnettomuustilanteessa toimii aluksi 
maista käsin. Henkilöluettelodirektiiviin pe-
rustuen ehdotetussa laissa vastuu henkilötie-
tojen säilyttämisestä olisi yhtiön maissa ole-
valla henkilöluettelon pitäjällä, jolta aluksella 
olevien henkilötiedot olisivat aina saatavilla. 
Pidemmillä matkoilla henkilötietojen tulisi 
olla käytettävissä myös aluksella, mutta niitä 
ei edellä kuvatuista syistä tulisi edellyttää ly-
hyemmillä matkoilla pidettäväksi aluksella. 
Ehdotettu 40 meripeninkulman raja merkitsi-
si, että henkilötiedot olisivat käytettävissä 
aluksella pidemmillä matkoilla, kuten mat-
koilla Manner-Suomen ja Ruotsin, Viron ja 
Saksan välillä. 

 
 
 

3.3 Keskeiset ehdotukset 

Matkustaja-aluksen henkilöluetteloista eh-
dotetaan säädettäväksi lain tasolla. Nykyisen 

henkilöluetteloasetuksen säännökset siirret-
täisiin pääosin ehdotettuun lakiin täsmennet-
tyinä perustuslain ja henkilötietolain edellyt-
tämällä tavalla. 

Lain henkilötietojen kirjaamista ja ilmoit-
tamista koskevaan säännökseen ehdotetaan 
lisättäväksi uutena pakollisena tietona henki-
lön kansalaisuuden kirjaaminen ja henkilön 
tarkan syntymäajan kirjaaminen eräänä vaih-
toehtona ikäryhmän, iän tai syntymävuoden 
kirjaamiselle.  

Vastuuta aluksella käytettävissä olevista 
henkilötiedoista selvennettäisiin henkilöluet-
telodirektiivin mukaisesti siten, että vastuu 
henkilötietojen säilyttämisestä olisi ensi si-
jassa yhtiön maissa olevalla henkilöluettelon 
pitäjällä. Aluksen päälliköllä olisi kuitenkin 
aina oltava tieto aluksella olevien henkilöi-
den lukumäärästä ja erityistä huolenpitoa tar-
vitsevista matkustajista. Aluksen päälliköllä 
olisi myös oltava aluksella olevien henkilö-
tiedot, jos matkustaja-aluksen matkan pituus 
on yli 40 meripeninkulmaa lähtöpaikasta. 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi uusina 
säännöksinä pakkokeinoja, rangaistuksia ja 
muutoksenhakua koskevat säännökset. 

 
 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia, koska henkilöluettelointijärjes-
telmät ovat olleet käytössä nykyisen henkilö-
luetteloasetuksen perusteella jo useita vuosia.  

Ehdotetun lain siirtymäsäännöksen mukaan 
lain voimaan tullessa käytössä oleville henki-
löluettelointijärjestelmille olisi kertaluontoi-
sesti haettava Liikenteen turvallisuusviraston 
hyväksyntä vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta. Yhtiöille aiheutuisi vähäisiä kustan-
nuksia henkilöluettelointijärjestelmien hy-
väksymisistä perittävistä kertaluonteisista 
maksuista. Yhtiöille saattaisi syntyä kustan-
nuksia myös tietojärjestelmien uusimisesta, 
jos käytössä olevissa henkilöluettelointijär-
jestelmissä havaitaan puutteita hyväksymisiä 
tehtäessä. 
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4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Liikenteen turvallisuusvirastolle aiheutuisi 
kertaluontoisesti lisätehtäviä lakiehdotuksen 
siirtymäsäännöksessä tarkoitetuista henkilö-
luettelointijärjestelmien hyväksymisistä. Eh-
dotetussa laissa tarkoitettu henkilötiedot si-
sältävä luettelointijärjestelmä olisi hyväksyt-
tävä arviolta 17:lle ulkomaanliikenteessä 
olevalle suomalaiselle matkustaja-alukselle 
ja noin kymmenelle kotimaanliikenteessä 
olevalle matkustaja-alukselle. Muita koti-
maanliikenteessä olevia, matkustaja-aluksiksi 
katsastettuja aluksia on Suomessa merenran-
nikolla vajaat 200, joista osalle Liikenteen 
turvallisuusviraston olisi hyväksyttävä aluk-
sella olevien henkilöiden lukumäärän laske-
mista ja sen maihin ilmoittamista koskeva 
suppeampi henkilöluettelointijärjestelmä.  

Hallinnollisten säännösten tehostuminen li-
sännee hieman lain valvontaan käytettävää 
aikaa. Uhkasakkoa, keskeyttämisuhkaa ja 
rangaistuksia koskevat säännökset selkeyttä-
vät Liikenteen turvallisuusviraston ja tuomio-
istuinten tehtäviä, toimivaltaa ja ratkaisujen 
perusteita. Esityksellä ei ole kuitenkaan mer-
kittäviä vaikutuksia Liikenteen turvallisuus-
viraston tai pelastustoimintaan osallistuvien 
muiden viranomaisten toimintaan. Henkilö-
luettelointijärjestelmän toimivuutta koskevat 
uudistukset nopeuttavat onnettomuustilan-
teissa tehtäviä selvityksiä. 

 
 

 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia. 
 
  

 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä turvattaisiin nykyisiä säännök-
siä täsmällisemmin yksityiselämän suojaa pe-
rusoikeutena ja yksilön oikeuksia henkilötie-
tojen luetteloinnissa. Lisäksi esityksellä sel-
keytettäisiin yhtiöiden vastuuta ja velvoitteita 
matkustaja-aluksella olevien henkilöiden 
henkilötietojen käsittelyssä. 

 

5  Asian valmistelu 

 
5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- 
ja viestintäministeriön 21 päivänä maaliskuu-
ta 2006 asettamassa alusturvallisuutta koske-
van lainsäädännön uudistamista valmistele-
vassa työryhmässä, jossa ovat olleet jäseninä 
liikenne- ja viestintäministeriön, Merenkul-
kulaitoksen, Suomen Varustamoyhdistyksen, 
Ålands Redarföreningin, Rahtialusyhdistyk-
sen, Suomen Laivanpäällystöliiton, Suomen 
Konepäällystöliiton, Suomen Merimies-
Unionin ja Suomen Matkustajalaivayhdistyk-
sen edustajat. Lisäksi ehdotetun lain valmis-
telussa ovat olleet mukana Tullilaitoksen ja 
sisäasiainministeriön rajavartio-osaston edus-
tajat. 

 
  

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen 

Liikenne- ja viestintäministeriölle antoivat 
pyydetyn lausunnon oikeusministeriö, sisä-
asiainministeriö, Merenkulkulaitos, tie-
tosuojavaltuutettu, Tullihallitus, Ahvenan-
maan maakunnan hallitus, Elinkeinoelämän 
keskusliitto, Suomen Matkustajalaivayhdis-
tys ry, Suomen Varustamot ry ja Destia Oy. 
Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun 
muassa suojaisten merialueiden rajojen mää-
rittämiseen sekä Ahvenanmaan ja Ruotsin 
välisessä matkustajaliikenteessä kerättävän 
tiedon käsittelyyn. Lakiehdotuksen matkusta-
ja-aluksen henkilöluetteloista useita pykäliä 
muutettiin oikeusministeriön lausunnon joh-
dosta. Lisäksi esitystä täsmennettiin monin 
osin muiden lausuntojen pohjalta. Suomen 
Matkustajalaivayhdistyksen lisäksi Ahve-
nanmaan maakuntahallitus kiinnitti huomiota 
hyvien olosuhteiden alueisiin, jotka heidän 
mukaansa tulisi määritellä erityiseksi suo-
jaisien väyläosuuksien E-liikennealueeksi. 
Jatkovalmisteluissa on kuitenkin lähdetty sii-
tä, että E-liikennealueeseen liittyvät huolet 
voidaan ottaa huomioon hallituksen esityk-
sessä laiksi aluksen teknisestä turvallisuudes-
ta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväes-
tä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä 
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laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muut-
tamisesta, joka tullaan antamaan eduskunnal-
le marraskuun 2009 aikana. Tästä syystä tä-
hän hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotus-
ta erityisen E-alueen perustamiseksi. 

 
 
 
 

6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys on riippuvainen hallituksen esityk-
sestä Eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta 
ja Liikenteen turvallisuusvirastosta. Esitykset 
tulisi käsitellä siten, että ne tulevat samanai-
kaisesti voimaan. 

 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku.  Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tarkoituksena olisi 
parantaa matkustajien ja laivaväen turvalli-
suutta ja pelastamismahdollisuuksia sekä te-
hostaa etsintä- ja pelastustoimintaa mahdolli-
sissa onnettomuustilanteissa ja myös mahdol-
lisen onnettomuuden jälkiselvittelyjä. Näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi matkustaja-
aluksella olevat henkilöt olisi laskettava ja 
luetteloitava ennen aluksen lähtöä satamasta 
lakiehdotuksessa säädetyllä tavalla. Säännös 
vastaa henkilöluettelodirektiivin 1 artiklan ja 
henkilöluetteloasetuksen 1 §:n säännöksiä lu-
etteloinnin tarkoituksesta.  Nykyisestä henki-
löluetteloasetuksesta poiketen pykälässä 
mainittaisiin lisäksi myös etsinnän tehosta-
minen luetteloinnin tarkoituksena.  
Etsintä- ja pelastamismahdollisuudet parane-
vat, kun sekä normaalioloissa että mahdolli-
sissa onnettomuustilanteissa tiedetään, kuin-
ka paljon aluksella on matkustajia ja laivavä-
keä, ja minkä nimisiä ja ikäisiä he ovat. Hen-
kilötietojen olisi tarpeen tullen oltava aina 
pelastusviranomaisten saatavilla. Onnetto-
muuden jälkiselvittelyjä tehostaa erityisesti 
henkilötietojen vaivaton saatavuus maista ja 
henkilöiden mahdollisimman luotettava yksi-
löintimahdollisuus.  

Matkustaja-aluksella olevien henkilöiden 
lukumäärän laskeminen lisää turvallisuutta, 
kun ennakolta voidaan valvoa, ettei alukselle 
oteta matkustajia enempää, kuin aluksella on 
sallittua kuljettaa. Mahdollisissa onnetto-
muustilanteissa aluksella olevien henkilöiden 
pelastamismahdollisuudet paranevat, kun heti 

onnettomuustilanteen alkuvaiheessa pelastus-
toimet voidaan lukumäärätiedon perusteella 
mitoittaa oikein ja mahdollisesti pyytää apua 
etäämpänä sijaitsevilta pelastusorganisaa-
tioilta.  

2 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momen-
tin mukaan lakia sovellettaisiin kaikkiin 
suomalaisiin matkustaja-aluksiin siitä riip-
pumatta, missä ne liikkuvat. Velvoitteet 
suomalaisella matkustaja-aluksella olevien 
henkilöiden laskemisesta ja luetteloinnista 
olisivat siten voimassa sekä suomalaisesta 
satamasta että suomalaiseen satamaan suun-
tautuvalla matkalla.  Henkilöiden laskemis- 
ja luettelointivelvoitteet olisivat voimassa 
myös matkoilla, joissa alus lähtee tai saapuu 
Euroopan yhteisön jäsenvaltion, Euroopan 
talousalueen jäsenvaltion tai kolmansien 
maiden satamasta tai satamaan. Suomalaisel-
la matkustaja-aluksella tarkoitetaan sellaista 
alusta tai suurnopeusalusta, jonka omistaja 
on merilain 1 luvun 1 §:n mukaisella tavalla 
suomalainen ja joka saa kuljettaa enemmän 
kuin 12 matkustajaa. Aluksen suomalaisuus 
ilmenee yleensä alusrekisteristä. SOLAS-
yleissopimuksessa tarkoitettu matkustaja-
määrä ilmenee aluksen katsastusasiakirjoista. 
Matkustaja-alus on määritelty ehdotetun lain 
3 §:n 6 kohdassa. Ehdotettu säännös vastaa 
sisällöltään nykyisen henkilöluetteloasetuk-
sen 3 §:n 1 momenttia.  

Lain soveltaminen kaikkiin suomalaisiin 
matkustaja-aluksiin perustuu henkilöluettelo-
direktiivin 6 artiklan 1 kohtaan, jonka mu-
kaan kunkin jäsenvaltion on yhteisön ulko-
puolella sijaitsevasta satamasta lähtevien, 
mutta yhteisön satamaan saapuvien, sen 
oman lipun alla purjehtivien matkustaja-
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alusten osalta vaadittava yhtiöitä varmista-
maan, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
henkilöiden lukumäärää ja 5 artiklan 1 koh-
dan henkilötietoja koskevat tiedot annetaan 4 
artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla. Ehdotetun lain soveltami-
nen suomalaisiin aluksiin kolmansien maiden 
välisessä liikenteessä perustuisi kansalliseen 
lainsäädäntöön. 

Pykälän 1 momentin mukaan lakia sovel-
lettaisiin ulkomaisiin matkustaja-aluksiin, 
jotka saapuvat suomalaiseen satamaan tai 
lähtevät suomalaisesta satamasta. Ulkomais-
ten matkustaja-alusten olisi Suomeen suun-
tautuvassa liikenteessä laskettava, luetteloi-
tava ja ilmoitettava maihin kaikki aluksella 
olevat henkilöt aluksen lähtiessä suomalai-
sesta satamasta. Ehdotettu säännös vastaa si-
sällöltään henkilöluetteloasetuksen 3 §:n 1 
momenttia. Risteilyaluksiin ja ns. Schengen-
maiden ulkopuolisista maista saapuviin mat-
kustaja-aluksiin sovellettaisiin lisäksi EU:n 
rajanylitysasetusta siltä osin kuin siinä sääde-
tään samoista asioista. 

Lain soveltaminen ulkomaisiin matkustaja-
aluksiin perustuu henkilöluettelodirektiivin 6 
artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan kunkin jä-
senvaltion on yhteisön ulkopuolella sijaitse-
vasta satamasta lähtevien, mutta yhteisön sa-
tamaan saapuvien, kolmannen maan lipun al-
la purjehtivien matkustaja-alusten osalta vaa-
dittava yhtiötä varmistamaan, että direktiivin 
4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan 
säännösten mukaiset tiedot kerätään ja niitä 
säilytetään siten, että ne ovat nimetyn viran-
omaisen käytettävissä, kun niitä tarvitaan et-
sintä- ja pelastustarkoituksiin sekä onnetto-
muuden jälkiselvittelyä varten.  

Muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden 
lipun alla purjehtivien matkustaja-alusten 
osalta lain soveltaminen ulkomaalaisiin aluk-
siin perustuu myös henkilöluettelodirektiivin 
6 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan jäsenval-
tiot saavat soveltuvien SOLAS-
yleissopimuksen määräysten nojalla myöntää 
oman lippunsa alla purjehtiville, yhteisön sa-
tamaan yhteisön ulkopuolella sijaitsevasta sa-
tamasta saapuville aluksille matkustajatietoi-
hin liittyviä vapautuksia tai poikkeuksia ai-
noastaan henkilöluettelodirektiivin vapautuk-
sia tai poikkeuksia koskevien edellytysten 
mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan eh-
dotettua lakia ei sovellettaisi sota-alukseen 
eikä joukkojenkuljetusalukseen. Lain sovel-
tamisalan rajaus perustuu suoraan henkilö-
luettelodirektiivin 3 artiklaan ja vastaa ny-
kyisen henkilöluetteloasetuksen 3 §:n 2 mo-
menttia. Ehdotettua lakia ei siten sovellettaisi 
myöskään ulkomaisiin sota-aluksiin tai jouk-
kojenkuljetusaluksiin, kun ne tulevat suoma-
laiseen satamaan tai lähtevät suomalaisesta 
satamasta.  

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan eh-
dotettua lakia ei sovellettaisi puolustusvoimi-
en eikä rajavartiolaitoksen alukseen, ellei 
alusta säännöllisesti käytetä yleisessä liiken-
teessä kuljettamaan matkustajia. Säännös on 
uusi ja sillä täsmennettäisiin lain sovelta-
misalaa. Suomen oloissa henkilöluettelodi-
rektiivin 3 artiklassa tarkoitetut sota-alukset 
ja joukkojenkuljetusalukset ovat käytännössä 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
aluksia. Lakia ei sovellettaisi näihin aluksiin 
silloin, kun ne toimivat perinteisissä puolus-
tusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävissä. 
Näillä aluksilla olevien henkilöiden luette-
loinnista saattaa kuitenkin olla säännöksiä tai 
määräyksiä muualla lainsäädännössä. 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
aluksia käytetään kuitenkin myös säännölli-
seen matkustaja- tai rahtiliikenteeseen muun 
muassa linnakesaarien välisissä huoltotehtä-
vissä. Näissä tilanteissa ei ole perusteltua, et-
tä niihin ei sovellettaisi ehdotetun lain sään-
nöksiä ottaen huomioon matkustajien turval-
lisuuteen, etsintä- ja pelastustoimintaan ja 
mahdollisen onnettomuuden jälkiselvittelyyn 
liittyvät näkökohdat. Lakia sovellettaisiin 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen aluk-
siin silloin, kun ne kuljettavat säännöllisesti 
yleisessä liikenteessä matkustajia. Yleisellä 
liikenteellä tarkoitetaan liikennettä, joka ta-
pahtuu säännöllisesti tai ennalta ilmoitetun 
aikataulun mukaisesti ja johon kenellä tahan-
sa on pääsy tai mahdollisuus saada lasti kul-
jetettavaksi. Lakia ei kuitenkaan säännölli-
syysvaatimuksen takia sovellettaisi silloin, 
jos alukseen on satunnaisesti otettu mukaan 
puolustusvoimiin tai rajavartiolaitokseen 
nähden ulkopuolinen huoltomies tai muu vie-
ras tai jos alus tilapäisesti joutuu kuljetta-
maan tavaraa, joka ei ole puolustusvoimien 
omaisuutta. 
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Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan eh-
dotettua lakia ei sovellettaisi huviveneeseen, 
jolle ei ole määrätty miehitystä ja jolla ei kul-
jeteta yli 12:ta matkustajaa kaupallisessa tar-
koituksessa. Säännös perustuu henkilöluette-
lodirektiivin 3 artiklaan.  Lakia ei siten pää-
sääntöisesti sovellettaisi huviveneisiin. Suo-
messa voimassa olevien vuokravenesäännös-
ten mukaan saattaa poikkeuksellisesti ja mää-
räaikaisesti esiintyä tilanteita, joissa Meren-
kulkulaitos on määrännyt vuokraveneeksi 
katsastetulle huviveneelle miehityksen ja 
myöntänyt poikkeuksen vuokraveneisiin so-
vellettavasta 12 matkustajan enimmäisrajasta 
sallimalla useamman matkustajan kuljettami-
sen. Tällaiseen vuokraveneeseen sovellettai-
siin ehdotettua lakia. Vuokraveneistä sääde-
tään tällä hetkellä vuokraveneiden turvalli-
suudesta annetussa asetuksessa (438/1983). 
Vuokraveneen miehistöstä ja luvasta kuljet-
taa yli 12 matkustajaa säädetään asetuksen 5 
§:ssä sekä 11 ja 12 §:ssä. Vuokravenesään-
nöksiä on tarkoitus uudistaa alusturvallisuus-
lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Hal-
lituksen esitys laiksi aluksen teknisestä tur-
vallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi 
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamises-
ta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien 
muuttamisesta tullaan antamaan eduskunnal-
le marraskuun 2009 aikana. 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdassa hen-
kilöluettelodirektiivillä tarkoitetaan yhteisön 
jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liiken-
nöivillä matkustaja-aluksilla olevien henki-
löiden rekisteröinnistä annettua neuvoston di-
rektiiviä 98/41/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivillä 2002/84/EY. Pykälän 1 kohta 
vastaa nykyisen henkilöluetteloasetuksen 2 
§:n 1 kohdan määritelmää. 

Pykälän 2 kohdassa ISM-säännöstöllä tar-
koitetaan kansainvälisen turvallisuusjohta-
missäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 
kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteessä I ole-
vaa alusten turvallista toimintaa ja ympäris-
tön pilaantumisen ehkäisemistä koskevaa 
kansainvälistä turvallisuusjohtamissäännös-
töä.  

ISM-säännöstön määritelmä poikkeaa hen-
kilöluettelodirektiivin ja nykyisen henkilö-
luetteloasetuksen 2 §:n 4 kohdan määritel-
mästä. Henkilöluettelodirektiivin 2 artiklan 
mukaan ISM-säännöstöllä tarkoitetaan kan-
sainvälistä johtamissäännöstöä laivojen tur-
vallisesta toiminnasta ja ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisemisestä, jonka Kansainväli-
nen merenkulkujärjestö (IMO) antoi 4 päivä-
nä marraskuuta 1993 yleiskokouksen päätös-
lauselmalla A.741 (18). ISM-säännöstö on 
nyt voimassa Suomessa Suomea suoraan si-
tovan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteenä. 

Pykälän 3 kohdassa SOLAS-
yleissopimuksella tarkoitetaan vuoden 1974 
kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen 
turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.  
Pykälän 3 kohta vastaa nykyisen henkilöluet-
teloasetuksen 2 §:n 5 kohtaa. 

Pykälän 4 kohdassa henkilöllä tarkoitetaan 
kaikkia aluksella olevia henkilöitä iästä riip-
pumatta. Aluksella oleviin henkilöihin kat-
sottaisiin kuuluviksi kaikki aluksella työs-
kentelevät henkilöt ja aluksen matkustajat. 
Pykälän kohdassa 5 olevasta matkustajan 
määritelmästä poiketen henkilöihin luettai-
siin kuuluviksi myös yhtä vuotta nuoremmat 
lapset. Määritelmä vastaa henkilöluettelodi-
rektiivin 2 artiklan ja nykyisen henkilöluette-
loasetuksen 2 §:n 2 kohdan mukaista henki-
lön määritelmää. 

Pykälän 5 kohdassa matkustajalla tarkoite-
taan jokaista muuta henkilöä kuin aluksen 
päällikköä tai laivaväkeen kuuluvaa tai muu-
ta, missä ominaisuudessa tahansa alukseen 
toimeen otettua tai siinä aluksen lukuun 
työskentelevää henkilöä. Matkustajien luku-
määrään ei kuitenkaan lueta yhtä vuotta nuo-
rempia lapsia. Matkustajan määritelmä vas-
taa SOLAS-yleissopimuksessa olevaa mat-
kustajan määritelmää. Aluksen lukuun työs-
kentelevät viihdetaiteilijat ja taloushenkilöstö 
eivät siten olisi ehdotetun lain mukaan mat-
kustajia. Määritelmällä ei muutettaisi nykyis-
tä SOLAS-yleissopimuksen mukaista käytän-
töä.  Pykälän 5 kohtaa vastaavaa matkustajan 
määritelmää ei ole henkilöluettelodirektiivis-
sä eikä nykyisessä henkilöluetteloasetukses-
sa. Määritelmällä selkeytettäisiin ehdotetun 
lain soveltamisalaa. 



 HE 210/2009 vp  
  

 

14 

Pykälän 6 kohdassa matkustaja-aluksella 
tarkoitetaan alusta ja suurnopeusalusta, joka 
saa kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa. 
Henkilöluettelodirektiivin 2 artiklan mukaan 
matkustaja-aluksella tarkoitetaan merialusta 
ja suurnopeusmerialusta, joka kuljettaa 
enemmän kuin 12 matkustajaa. Ehdotetun 
lain matkustaja-aluksen määritelmä poikkeaa 
henkilöluettelodirektiivissä olevasta määri-
telmästä siten, että se koskisi myös sisävesi-
alueella liikennöiviä aluksia. Matkustaja-
aluksen määritelmään otettu 12 matkustajan 
raja perustuu SOLAS-yleissopimuksessa ole-
vaan matkustaja-aluksen määritelmään. 
Aluksen katsastusasiakirjoista käy ilmi, saa-
ko alus kuljettaa enemmän kuin 12 matkusta-
jaa. Matkustaja-aluksen määritelmä vastaa 
nykyisen henkilöluetteloasetuksen 2 §:n 3 
kohdan matkustaja-aluksen määritelmää.  

Pykälän 7 kohdassa suurnopeusaluksella 
tarkoitetaan SOLAS-yleissopimuksen X lu-
vun 1 säännössä määriteltyä suurnopeusalus-
ta. Suurnopeusaluksen määritelmä vastaa 
henkilöluettelodirektiivissä ja nykyisen hen-
kilöluetteloasetuksen 2 §:n 6 kohdassa olevaa 
suurnopeusaluksen määritelmää. 

Pykälän 8 kohdassa yhtiöllä tarkoitetaan 
matkustaja-aluksen omistajaa taikka muuta 
yhteisöä tai henkilöä, kuten liikenteen har-
joittajaa tai ilman miehistöä rahdatun aluksen 
rahtaajaa, joka on laivanisännän sijasta otta-
nut vastuun matkustaja-aluksen käytöstä. Yh-
tiön määritelmä on samansisältöinen kuin se 
on henkilöluettelodirektiivin 2 artiklassa ja 
henkilöluetteloasetuksen 2 §:n 7 kohdassa.  

Pykälän 9 kohdassa yhtiön nimeämällä 
henkilöluettelon pitäjällä tarkoitetaan vas-
tuullista maissa olevaa henkilöä, jonka yhtiö 
on nimennyt täyttämään ISM-säännöstön 
velvoitteet, tai maissa olevaa henkilöä, jonka 
yhtiö on nimennyt vastaamaan yhtiön mat-
kustaja-aluksella olevia henkilöitä koskevien 
tietojen säilyttämisestä ja niiden lähettämi-
sestä tiedoksi hätätilanteessa tai onnettomuu-
den jälkeen. Henkilöluettelodirektiivin 2 ar-
tiklan määritelmässä tarkoitettu matkustaja-
rekisterin pitäjä korvattaisiin täsmällisem-
mällä ilmaisulla yhtiön nimeämä henkilöluet-
telon pitäjä, koska direktiivin mukaan kaik-
kien matkustaja-aluksella olevien henkilöi-
den tiedot on ilmoitettava direktiivissä tar-
koitetulle matkustajarekisterin pitäjälle. Eh-

dotettu määritelmä yhtiön nimeämä henkilö-
luettelon pitäjä olisi myös täsmällisempi il-
maisu kuin nykyisen henkilöluetteloasetuk-
sen 2 §:n 8 kohdassa oleva ilmaisu henkilö-
luettelon pitäjä. Lisäksi määritelmää täsmen-
nettäisiin lisäämällä sen loppuun henkilöluet-
telodirektiivin 8 artiklan mukainen maininta 
henkilöluettelon pitäjän tehtävästä lähettää 
tiedot tiedoksi hätätilanteessa tai onnetto-
muuden jälkeen. Muilta osin pykälän 9 kohta 
vastaa henkilöluetteloasetuksen 2 §:n 8 koh-
taa.  

Pykälän 10 kohdassa Suomen sisävesialu-
eella tarkoitetaan suomalaisia jokia, järviä ja 
kanavia. Sisävesialueeseen ei kuulu merialu-
eita. Suomen sisävesialuetta ei ole määritelty 
nykyisessä henkilöluetteloasetuksessa. Mää-
ritelmällä pyritään täsmentämään henkilöi-
den luettelointivelvoitteiden soveltamisalaa 
sisävesialueella. Sisävesialueen määritelmää 
vastaavaa määritelmää ei ole muualla lain-
säädännössä kuin aluksista aiheutuvan ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 
lain (300/1979) 2 a §:n 6 kohdasta, jossa sen 
tarkoituksena on selventää lain sovelta-
misalaa muualla kuin merialueella. Tällä het-
kellä voimassa olevassa alusten katsastuksis-
ta annetun asetuksen (1123/1999) 2 §:n 9 
kohdassa määritelty kotimaanliikenteen lii-
kennealue I käsittää joet, kanavat ja järvet. 
Kotimaanliikenteen liikennealue I käsittää 
kuitenkin laajemman alueen, koska siihen 
myös kuuluvat merenrannikon satamat ja si-
säsaaristoalueet.  Vastaavasti myös yhteen-
törmäyksen ehkäisemisestä sisäisillä kulku-
vesillä (Sisävesisäännöt 1978) annetussa ase-
tuksessa (252/1978) Suomen sisäisillä kulku-
vesillä tarkoitetaan järviä, jokia, kanavia, 
mutta sen lisäksi myös merialuetta, jonka ul-
korajan muodostaa se viiva, jonka jokainen 
piste on kahden meripeninkulman etäisyydel-
lä lähimmästä sisäisiä aluevesiä rajaavasta 
perusviivan pisteestä. Erotuksena edellä mai-
nittuihin asetuksiin ehdotetussa laissa tarkoi-
tettu sisävesialue käsittää ainoastaan suoma-
laiset järvet, joet ja kanavat, mutta ei meri-
aluetta.  

Pykälän 11 kohdassa suojaisella merialu-
eella tarkoitetaan avomeren vaikutuksilta 
suojassa olevaa merialuetta, jolla matkustaja-
alus ei milloinkaan ole yli kuuden meri-
peninkulman päässä suojapaikasta, jossa 
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haaksirikkoutuneet voivat nousta maihin, ja 
jonka lähistöllä etsintä- ja pelastuspalvelut 
voidaan hoitaa. Määritelmä vastaa henkilö-
luettelodirektiivin 2 artiklan ja nykyisen hen-
kilöluetteloasetuksen 2 §:n 9 kohdan määri-
telmiä suojaisesta merialueesta. Nykyisen 
henkilöluetteloasetuksen määritelmässä sää-
detään Liikenteen turvallisuusvirastolle anne-
tusta valtuutuksesta määritellä tarkemmin 
suojaisen merialueen raja. Kyseinen valtuu-
tussäännös poistettaisiin määritelmästä ja 
valtuutuksesta määräysten antamiseen suo-
jaisista merialueista ja niiden rajoista säädet-
täisiin lakiehdotuksen 22 §:ssä. Merenkulku-
laitos on nykyisessä henkilöluetteloasetuk-
sessa olevan valtuutuksen nojalla antanut 26 
päivänä syyskuuta 2000 määräykset suojai-
sista merialueista. Määräykset tultaisiin an-
tamaan uudelleen lakiehdotuksen 22 §:ssä 
olevan valtuutuksen nojalla.  

Pykälän 12 kohdassa säännöllisellä liiken-
teellä tarkoitetaan sarjaa laivamatkoja, joilla 
hoidetaan kahden tai useamman saman sata-
man välinen liikenne joko julkaistun aikatau-
lun mukaisesti tai niin säännöllisin tai usein 
toistuvin matkoin, että ne voidaan tunnistaa 
järjestelmälliseksi liikenteeksi. 

Myös risteilyliikenne olisi säännöllistä lii-
kennettä, jos muut mainitut edellytykset täyt-
tyvät. Säännöllisyyden edellytyksenä on joko 
liikennöinti julkaistun aikataulun mukaisesti 
tai säännöllisyys tai usein toistuvuus siten, 
että matkat muodostavat järjestelmällisen 
sarjan. Järjestelmällisellä sarjalla tarkoitetaan 
matkojen ajallisesti toistuvaa sarjaa. Määri-
telmä on samansisältöinen kuin henkilöluet-
telodirektiivin 2 artiklan ja nykyisen henkilö-
luetteloasetuksen 2 §:n 10 kohdan säännölli-
sen liikenteen määritelmä. 

Pykälän 13 kohdassa kansainvälisellä mat-
kalla tarkoitetaan merimatkaa suomalaisesta 
satamasta Suomen ulkopuolella olevaan sa-
tamaan tai päinvastoin sekä merimatkaa 
suomalaisesta satamasta Suomen aluevesien 
ulkopuolelle. Matka katsottaisiin kansainvä-
liseksi matkaksi,  jos  kyseessä  on merimat-
ka Suomen ja ulkomaan sataman välillä tai 
risteily Suomen aluevesien ulkopuolelle. 
SOLAS-yleissopimuksessa kansainvälisellä 
matkalla tarkoitetaan matkaa maasta toisen 
maan satamaan ja päinvastoin. Ehdotetun 
määritelmän mukaan kansainvälisiä matkoja 

olisivat myös risteilytyyppiset matkat suoma-
laisesta satamasta Suomen aluevesien ulko-
puolelle, vaikka alus ei matkalla poikkeaisi-
kaan toisen maan satamaan. Kansainvälisen 
matkan määritelmää ei ole henkilöluettelodi-
rektiivissä eikä nykyisessä henkilöluettelo-
asetuksessa.  

4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Mat-
kustaja-aluksen henkilöluetteloon sisältyvän 
henkilötiedon käsittelyyn ja henkilöluette-
loon merkityn oikeuksiin sovellettaisiin hen-
kilötietolakia, jos ehdotetussa laissa ei toisin 
säädetä. Ehdotettu laki olisi erityislaki, joka 
syrjäyttäisi ristiriitatilanteessa henkilötieto-
lain. Henkilötietolakia sovellettaisiin kuiten-
kin täydentävästi siltä osin kuin ehdotetussa 
laissa ei toisin säädetä. 

Henkilötietojen käsittelyä koskevista ylei-
sistä periaatteista säädetään henkilötietolain 
5—10 §:ssä. Lain 5 §:stä ilmenevän huolelli-
suusvelvoitteen mukaan henkilötietoja tulee 
käsitellä niin, ettei rekisteröidyn yksityiselä-
män suojaa ja muita yksityisyyden suojan 
turvaavia perusoikeuksia  rajoiteta  ilman 
laissa  säädettyä  perustetta. Henkilötietolain 
6 §:stä ilmenee vaatimus henkilötietojen kä-
sittelyn suunnittelusta ja 7 §:stä ilmenee hen-
kilötietojen käytön käyttötarkoitussidonnai-
suus. Henkilötietolain 8 §:n mukaan käsitte-
lyn keskeisinä yleisinä edellytyksinä ovat kä-
sittelyn perustuminen laissa olevaan sään-
nökseen tai rekisteröidyn yksiselitteiseen 
suostumukseen, mutta myös muita edellytyk-
siä on olemassa. Käsiteltävien henkilötieto-
jen on lain 9 §:n mukaan oltava tarpeellisia 
käsittelyn tarkoituksen kannalta sekä virheet-
tömiä. Henkilörekisteristä on henkilötietolain 
10 §:n mukaan laadittava rekisteriseloste. 

Henkilötietolain 11 ja 12 §:n mukaan pää-
sääntönä on, että arkaluonteisten henkilötie-
tojen käsittely on kielletty ilman rekiste-
röidyn suostumusta. Arkaluonteisina tietoina 
pidetään muun muassa henkilön terveydenti-
laa,  sairautta tai  vammaisuutta  koskevia 
tietoja. Henkilötunnusta saa henkilötietolain 
13 §:n mukaan käsitellä rekisteröidyn yksise-
litteisellä suostumuksella tai jos käsittelystä 
säädetään laissa, mutta myös muita edelly-
tyksiä käsittelylle on olemassa. 

Henkilötietolain 22 §:n mukaan henkilötie-
toja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsen-
valtioiden tai Euroopan talousalueen ulko-
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puolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa 
taataan tietosuojan riittävä taso. Tietosuojan 
tason riittävyys on arvioitava 22 §:ssä sääde-
tyn mukaisesti.  

Rekisteröidyn on henkilötietolain 24 §:n 
mukaan tultava riittävästi informoiduksi tie-
tojen käsittelystä ja rekisteröidyllä on henki-
lötietolain 26–28 §:n mukainen häntä koske-
vien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus saada 
virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja 
vanhentuneet henkilötiedot oikaistuiksi, pois-
tetuiksi tai täydennetyiksi.  

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 32 §:n 
mukaan huolehdittava henkilötietojen suo-
jaamisesta. Lain 33 §:ssä säädetään vaitiolo-
velvollisuudesta ja 34 §:ssä henkilörekisterin 
hävittämisestä. Tietosuojavaltuutettu ohjaa ja 
valvoo henkilötietolain 8 ja 9 luvun mukai-
sesti henkilötietojen käsittelyä ja tarkastaa 
mahdollisia toimialakohtaisia käytännesään-
töjä. Tietosuojalautakunnalla on valtuudet 
kieltää ja määrätä lopetettavaksi säännösten 
vastainen toiminta tai velvoittaa oikaisemaan 
se, mikä on laiminlyöty. Henkilötietolakiin 
sisältyvät myös oikeusturva-, uhkasakko-, 
vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset.  
 
2 luku  Henkilöiden luettelointi ennen 

matkustaja-aluksen lähtöä sa-
tamasta  

5 §. Henkilöiden lukumäärän laskeminen ja 
ilmoittaminen. Pykälän 1 momentin mukaan 
yhtiöllä olisi velvollisuus huolehtia siitä, että 
kaikki matkustaja-aluksessa olevat henkilöt 
lasketaan ja lukumäärä ilmoitetaan aluksen 
päällikölle sekä yhtiön nimeämälle henkilö-
luettelon pitäjälle tai henkilöluettelon pitäjän 
vastuulla olevaan yhtiön muuhun maissa ole-
vaan vastaavaan järjestelmään. Henkilöiden 
laskeminen ja ilmoittaminen olisi tehtävä en-
nen aluksen lähtöä satamasta. Henkilöiden 
laskemis- ja lukumäärän ilmoittamisvelvolli-
suus vastaa sisällöltään henkilöluettelodirek-
tiivin 4 artiklaa ja nykyisen henkilöluettelo-
asetuksen 4 §:n 1 momenttia sekä SOLAS-
yleissopimuksen III/27 sääntöä. 

Henkilöiden lukumäärää koskevassa mai-
hin tehtävässä ilmoituksessa olisi myös yksi-
löitävä alus, sen lähtö- ja tuloaika ja aluksen 
reitit. Lähtöajalla tarkoitettaisiin aluksen to-
dellista lähtöaikaa satamasta ja tuloajalla ar-

vioitua satamaan tuloaikaa. Henkilöluettelo-
direktiivissä ei ole vastaavaa yksilöintiä kos-
kevaa säännöstä. Ehdotettu säännös vastaa 
henkilöluetteloasetuksen 4 §:n 1 momenttia 
ja perustuisi kansalliseen lainsäädäntöön. 

Tieto aluksella olevien henkilöiden luku-
määrästä olisi siis ilmoitettava sekä aluksen 
päällikölle että yhtiön nimeämälle henkilö-
luettelon pitäjälle tai henkilöluettelon pitäjän 
vastuulla olevaan yhtiön muuhun maissa ole-
vaan vastaavaan järjestelmään. Ilmoittaminen 
pelkästään aluksella päällikölle tai pelkästään 
maihin ei olisi riittävää. Ilmoitus maihin voi-
taisiin tehdä esimerkiksi kirjallisesti, sähkö-
postilla, faksilla, puhelimella tai sähköistä 
kulkuporttijärjestelmää hyväksikäyttäen. 
Maihin ilmoittaminen olisi tehtävä paikkaan, 
josta henkilöiden lukumäärää ja alusta kos-
kevat muut tiedot voitaisiin tarvittaessa no-
peasti saada ehdotetussa laissa edellytettyihin 
etsintä- ja pelastustarkoituksiin.  

Matkustaja-aluksessa olevien henkilöiden 
lukumäärän laskemisen ja ilmoittamisen jär-
jestäminen kuuluu yhtiön huolehtimisvelvol-
lisuuteen. Yhtiöllä tarkoitetaan henkilöluette-
lodirektiivin 2 artiklan ja ehdotetun lain 3 §:n 
8 kohdan mukaisesti matkustaja-aluksen 
omistajaa tai muuta yhteisöä tai henkilöä, ku-
ten liikenteen harjoittajaa tai ilman miehistöä 
rahdatun aluksen rahtaajaa, joka on varusta-
mon sijasta ottanut vastuun matkustaja-
aluksen käytöstä.  

Pykälässä ei ole määritelty sitä, mitä voi-
daan pitää yhtiön muuna maissa olevana vas-
taavana järjestelmänä, jonne ilmoitukset teh-
dään. Hyväksyttäessä henkilöluettelointijär-
jestelmää ehdotetun lain 10 §:n 2 momentin 
mukaisesti, on kuitenkin otettava huomioon 
ehdotetun lain 12 §:ään ja henkilöluettelodi-
rektiivin 11 artiklaan perustuva vaatimus sii-
tä, että järjestelmään tallennettujen tietojen 
on tarvittaessa oltava vaivattomasti viran-
omaisten saatavilla. Ehdotetun lain 5—7 §:n 
mukaan myös yhtiön muu maissa oleva vas-
taava järjestelmä on henkilöluettelon pitäjän 
vastuulla. Yhtiön muu maissa oleva vastaava 
järjestelmä on esimerkiksi järjestelmä, jossa 
sellaisessa matkustaja-alusliikenteessä, jossa 
matkustajamäärä ja matkustajien henkilölli-
syys ei ole liikenteenharjoittajan tiedossa 
etukäteen, matkustajien henkilötiedot kerä-
tään matkustajien siirtyessä satamasta aluk-
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seen matkustajien täyttämillä lomakkeilla. 
Tiedot säilytettäisiin säädetyn ajan ja hävitet-
täisiin, jos niitä ei tarvita. Järjestelmällä väl-
tetään ATK-järjestelmien samanaikaisen 
käytön ja alukseen siirtymisen aiheuttama 
ruuhkautuminen aluksen lähtiessä satamasta.  

Pykälän 2 momentin mukaan eräät matkus-
taja-alukset olisivat kuitenkin tietyin edelly-
tyksin vapautettuja henkilöiden lukumäärän 
ilmoittamisesta maissa olevalle yhtiön ni-
meämälle henkilöluettelon pitäjälle tai henki-
löluettelon pitäjän vastuulla olevaan yhtiön 
muuhun maissa olevaan vastaavaan järjes-
telmään. Näitä aluksia olisivat ne matkustaja-
alukset, jotka liikennöivät yksinomaan Suo-
men sisävesialueella taikka sellaisessa sään-
nöllisessä liikenteessä Suomen suojaisilla 
merialueilla, jossa satamien välinen matka 
kestää alle tunnin. Vapautus henkilöiden lu-
kumäärän ilmoittamisesta on perusteltua, 
koska sisävesialueella ja suojaisilla merialu-
eilla tapahtuvassa liikenteessä lukumäärätie-
tojen maihin jättäminen on vaikeasti toteutet-
tavissa. Maissa ei useinkaan ole sellaista or-
ganisaatiota tai järjestelmää, johon tiedot voi-
taisiin toimittaa. Näissäkin matkustaja-
aluksissa henkilöt olisi kuitenkin laskettava 
ja lukumäärä ilmoitettava aluksen päällikölle 
ennen aluksen lähtöä satamasta. 

Yksinomaan Suomen sisävesialueella lii-
kennöivät matkustaja-alukset olisivat kaikis-
sa tapauksissa, riippumatta esimerkiksi aluk-
sen koosta tai matkan pituudesta, vapautettu-
ja henkilöiden lukumäärän ilmoitusvelvolli-
suudesta maihin. Suomen sisävesialueella 
tarkoitettaisiin suomalaisia jokia, järviä ja 
kanavia. Ehdotettu säännös vastaa sisällöl-
tään nykyisen henkilöluetteloasetuksen 4 §:n 
2 momenttia. Vapautus ilmoitusvelvollisuu-
desta Suomen sisävesialueella on verrattavis-
sa henkilöluettelodirektiivin 9 artiklan 2 
kohdan b kohdan säännökseen, jonka mu-
kaan henkilöiden lukumäärän ilmoittamisesta 
maihin voidaan myöntää vapautuksia tietyin 
edellytyksin suojaisilla merialueilla. Suomen 
sisävesialueen olosuhteiden voidaan katsoa 
vastaavan sääolojen suojaisuuden ja lähim-
män rannan ja pelastamismahdollisuuksien 
osalta suojaisia merialueita. Koska henkilö-
luettelodirektiivi ei koske sisävesialuetta, pe-
rustuisivat ehdotetut sisävesialuetta koskevat 
vapautukset kansalliseen lainsäädäntöön. 

Merialueella liikennöivän matkustaja-
aluksen on täytettävä kolme edellytystä, jotta 
alus olisi vapautettu henkilöiden lukumäärän 
ilmoittamisesta maihin. Ensimmäinen edelly-
tys on, että aluksen on oltava säännöllisessä 
liikenteessä, mikä tarkoittaa, että alus joko 
liikennöi julkaistun aikataulun mukaisesti tai 
muuten niin säännöllisesti tai usein toistuvas-
ti, että matkat muodostavat järjestelmällisen 
sarjan. Järjestelmällisellä sarjalla tarkoitetaan 
matkojen ajallisesti toistuvaa sarjaa. Toinen 
edellytys on, että alus liikennöi ainoastaan 
Suomen suojaisilla merialueilla. Merenkul-
kulaitos on nykyisen henkilöluetteloasetuk-
sen nojalla antanut tarkemmat määräykset 
suojaisista merialueista. Myös ehdotetun lain 
22 §:ssä on valtuutussäännös suojaisia meri-
alueita ja niiden rajoja koskevien tarkempien 
määräysten antamisesta. Kolmas edellytys 
ilmoittamisesta vapauttamiselle on, että aluk-
sen satamien välinen matka saa kestää aino-
astaan alle tunnin. Ratkaisevaa on aluksen 
reitillä olevien kahden sataman välinen ajal-
linen etäisyys. Jos aluksen reitillä on vähin-
tään tunnin kestäviä kahden sataman välisiä 
osuuksia, niin alus ei olisi vapautettu ilmoit-
tamisesta. Sen sijaan, vaikka aluksen reitin 
pituus ajallisesti olisi useita tunteja, niin va-
pautus ilmoittamisesta on voimassa, jos min-
kään aluksen reitillä olevan kahden sataman 
välinen ajallinen etäisyys ei ole vähintään yh-
tä tuntia. Merialueen suojaisuudella ja mat-
kan ajallisella pituudella kahden sataman vä-
lillä on merkitystä pelastamismahdollisuuk-
sien kannalta mahdollisissa onnettomuusti-
lanteissa.  

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu vapautus 
aluksella olevien henkilöiden lukumäärän il-
moittamisesta perustuu henkilöluettelodirek-
tiivin 9 artiklan 2 kohdan b kohtaan, jonka 
mukaan jäsenvaltio voi myöntää vapautuksen 
4 artiklan 2 kohdassa säädetystä henkilöiden 
lukumäärän ilmoittamisvelvoitteesta niille 
matkustaja-aluksille, jotka liikennöivät yk-
sinomaan suojaisilla merialueilla sellaisessa 
säännöllisessä liikenteessä, jossa satamien 
välinen matka kestää alle yhden tunnin. Eh-
dotettu säännös vastaa nykyisen henkilöluet-
teloasetuksen 4 §:n 2 momenttia. Henkilö-
luettelodirektiivin 9 artiklan c kohta huomi-
oon ottaen vapautus henkilöiden lukumäärän 
ilmoitusvelvollisuudesta koskee edellä kuva-
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tuissa olosuhteissa myös sellaisia risteilyjä, 
jotka alkavat samasta satamasta kuin mihin 
ne päättyvät ilman, että alus käy välillä 
muussa satamassa. 

Lakiehdotukseen sisältyvät vapautukset ja 
lain perusteella mahdollisesti myönnettävät 
poikkeukset on ilmoitettava henkilöluettelo-
direktiivin 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
komissiolle.  

Henkilöluettelodirektiivin 6 artiklan mu-
kaisesti 5 ja 6 §:n sääntöjä sovelletaan myös 
Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuleviin 
aluksiin, purjehtivatpa nämä Euroopan yhtei-
sön jäsenvaltioiden tai muiden maiden lippu-
jen alla.  

Euroopan yhteisön jäsenvaltiot saavat 
myöntää henkilöluettelodirektiiviin perustu-
via vapautuksia ja poikkeuksia henkilöluette-
lodirektiivin 6 artiklan mukaisesti vain direk-
tiivissä tarkoitetuilla edellytyksillä.  

Jos joku muu maa ei kuitenkaan ole sisäl-
lyttänyt omaan lainsäädäntöönsä henkilöluet-
telodirektiivin mahdollistamia vapautuksia, 
niin tuon SOLAS-yleissopimuksen osapuo-
lena olevan maan lipun alla kulkeviin aluk-
siin sovelletaan aluksen lippuvaltion sään-
nöksiä henkilöluettelodirektiivin 9 artiklan 5 
kohdan mukaisesti.  

6 §. Henkilötietojen kirjaaminen ja ilmoit-
taminen. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiön 
velvollisuutena olisi huolehtia siitä, että mat-
kustaja-aluksella olevien henkilöiden henki-
lötiedot kirjataan sellaisella aluksella, jonka 
matkan pituus on yli 20 meripeninkulmaa 
lähtöpaikasta. 

Henkilötietojen kirjaamisvelvollisuus olisi 
sidottu matkustaja-aluksen matkan pituuteen 
laskettuna aluksen lähtöpaikasta. Koska me-
ripeninkulma on pituudeltaan 1852 metriä, 
niin kirjaamisvelvollisuuden rajana oleva 20 
meripeninkulmaa tarkoittaa 37 kilometrin pi-
tuista matkaa. Matkan pituus laskettaisiin 
aluksen reitillä olevien satamien tai muiden 
pysähtymispaikkojen, kuten yhteysaluslaitu-
reiden välisen etäisyyden mukaan. Jos aluk-
sen reitillä kaikki yksittäiset lähtö- ja saapu-
mispaikkojen välit olisivat enintään 20 meri-
peninkulman pituisia, henkilötietojen kirjaa-
misvelvollisuutta ei olisi, vaikka alus kulkisi 
reitillään kokonaisuudessaan yli 20 meri-
peninkulman pituisen matkan. Jos aluksen 
reitillä olisi sekä enintään 20 meripeninkul-

man että yli 20 meripeninkulman mittaisia 
osuuksia, henkilötietojen kirjaamisvelvolli-
suus koskisi ainoastaan yli 20 meripeninkul-
man mittaisia osuuksia. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan henkilö-
luetteloon kirjattavia henkilötietoja olisivat 
henkilön sukunimi, etunimi, sukupuoli, kan-
salaisuus sekä henkilön ikää osoittava tieto. 
Vaihtoehtoina ikää osoittavan tiedon kirjaa-
miselle olisivat ikäryhmä, johon henkilö kuu-
luu (aikuinen, lapsi tai sylilapsi) tai henkilön 
ikä tai syntymävuosi taikka syntymäaika. 
Ehdotettu säännös henkilötietojen kirjaami-
sesta poikkeaa henkilön etunimeä, kansalai-
suutta ja ikää koskevien tietojen osalta vas-
taavista henkilöluettelodirektiivin 5 artiklan 
ja nykyisen henkilöluetteloasetuksen 5 §:n 
säännöksistä, joiden mukaan etunimitiedoista 
kirjataan etunimet tai niiden alkukirjaimet, 
kansalaisuutta ei kirjata lainkaan ja henkilön 
ikää osoittavana tietona ei ole mahdollista 
kirjata tarkkaa syntymäaikaa.  

Ehdotus henkilön koko etunimen, kansalai-
suuden ja tarkan syntymäajan kirjaamisesta 
perustuu ennen kaikkea pyrkimykseen tehos-
taa ja nopeuttaa etsintä- ja pelastustoimintaa 
sekä henkilöiden tunnistamista mahdollisissa 
katoamistapauksissa tai onnettomuustilan-
teissa. Henkilöstä saatavilla olevat mahdolli-
simman yksityiskohtaiset tiedot helpottavat 
ja nopeuttavat hänen tunnistamistaan aluksel-
la olevien satojen, ehkä tuhansien ihmisten 
joukosta.  Tieto henkilön kansalaisuudesta ja 
tarkasta syntymäajasta nopeuttaa onnetto-
muuden jälkiselvittelyjä. Henkilön kansalai-
suuden ja tarkan syntymäajan kirjaamista 
edellytetään eräiden Euroopan yhteisön jä-
senmaiden lainsäädännöissä, joten henkilö-
luettelodirektiivi on voitu panna jo täytän-
töön edellyttämällä direktiivin mukaiset vaa-
timukset ylittävien tietojen keräämistä. Jos 
henkilön tarkan syntymäajan kirjaaminen tu-
lee ehdotetun lain mukaan mahdolliseksi, 
useiden yhtiöiden nykyisin omaksuma käy-
täntö tarkan syntymäajan kirjaamisesta tulee 
myös lainmukaiseksi ja vastaa lastialuksilla 
ja EU:n rajanylitysasetuksessa Euroopan yh-
teisön ulkopuolelta tuleviin aluksiin sovellet-
tavia säännöksiä. Kansalaisuuden ja tarkan 
syntymäajan kirjaamisen vaatimuksia ei ole 
henkilöluettelodirektiivissä, joten ne perus-
tuisivat kansalliseen lainsäädäntöön. 



 HE 210/2009 vp  
  

 

19

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhtiön 
velvollisuudesta huolehtia siitä, että henkilö-
tiedot kerätään ennen kuin alus lähtee sata-
masta. Tiedot olisi toimitettava viimeistään 
30 minuutin kuluttua aluksen lähdettyä sata-
masta yhtiön nimeämälle henkilöluettelon pi-
täjälle tai henkilöluettelon pitäjän vastuulla 
olevaan yhtiön muuhun maissa olevaan vas-
taavaan järjestelmään. Säännös vastaa sisäl-
löltään henkilöluettelodirektiivin 5 artiklan ja 
nykyisen henkilöluetteloasetuksen 5 §:n 2 
momentin säännöstä. Säännöksessä on täs-
mennetty sitä, että henkilöluettelon pitäjä 
vastaa myös yhtiön muusta maissa olevasta 
vastaavasta järjestelmästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan henkilötiedot 
olisi toimitettava mainitussa ajassa myös 
aluksen päällikölle sellaisilla matkustaja-
aluksilla, joiden matkan pituus on yli 40 me-
ripeninkulmaa aluksen lähtöpaikasta. Sään-
nöksen tarkoituksena olisi varmistaa, että pi-
demmillä matkoilla matkustaja-aluksella ole-
vien henkilöiden henkilötiedot olisivat välit-
tömästi saatavissa myös alukselta mahdollis-
ten katoamis- ja onnettomuustilanteiden va-
ralta. Nykyisen henkilöluetteloasetuksen 9 
§:n mukaan aluksen päällikkö vastaa muun 
muassa siitä, että aluksella olevien henkilöi-
den henkilötiedot ovat käytettävissä aluksel-
la, ja että tiedot annetaan alukselta yhtiön 
henkilöluettelon pitäjälle. Ehdotetun 2 mo-
mentin mukaan aluksen päällikölle ilmoitet-
taisiin henkilötiedot vain silloin, kun aluksen 
matkan pituus on yli 40 meripeninkulmaa 
lähtöpaikasta. Henkilöluettelodirektiivissä ei 
edellytetä, että henkilötiedot olisi toimitetta-
va aluksen päällikölle tai että niiden pitäisi 
olla käytettävissä aluksella. Direktiivin mu-
kaan henkilötiedot on toimitettava ainoastaan 
rekisterin pitäjälle tai yhtiön maissa olevaan 
muuhun järjestelmään. 

Pykälän 3 momentin mukaan sellaiset mat-
kustaja-alukset, jotka liikennöivät yksin-
omaan Suomen sisävesialueella tai Suomen 
suojaisilla merialueilla, olisivat vapautettuja 
henkilötietojen kirjaamis- ja ilmoitusvelvolli-
suudesta. Yksinomaan Suomen sisävesialu-
eella liikennöivät matkustaja-alukset olisivat 
kaikissa tapauksissa, riippumatta esimerkiksi 
aluksen koosta tai matkan pituudesta, va-
pautettuja henkilötietojen kirjaamisesta ja il-
moittamisesta maihin. Ehdotettu säännös 

vastaa sisällöltään nykyisen henkilöluettelo-
asetuksen 5 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa tarkoitettu, yksin-
omaan Suomen suojaisilla merialueilla lii-
kennöivien matkustaja-alusten vapauttami-
nen henkilötietojen kirjaamisesta ja ilmoit-
tamisesta perustuu henkilöluettelodirektiivin 
9 artiklan 2 kohdan c kohtaan, jonka mukaan 
jäsenvaltio voi myöntää vapautuksen 5 artik-
lassa säädetystä henkilöiden lukumäärän il-
moittamisvelvoitteesta niille matkustaja-
aluksille, jotka liikennöivät yksinomaan suo-
jaisilla merialueilla kahden sataman välisillä 
matkoilla tai matkoilla, jotka alkavat samasta 
satamasta kuin mihin ne päättyvät ilman, että 
alus käy välillä muussa satamassa.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetut vapautuk-
set tarkoittaisivat sitä, että yksinomaan Suo-
men sisävesialueella ja suojaisilla merialueil-
la, kuten säännöllisessä matkustaja-
alusliikenteessä, vesibussiliikenteessä, aika-
taulun mukaisessa risteilyliikenteessä ja suu-
ressa osassa yhteysalusliikenteestä olisi pää-
sääntönä ehdotetun lain 5 §:ssä tarkoitettu 
matkustaja-aluksella olevien henkilöiden lu-
kumäärän laskeminen ja ilmoittaminen aluk-
sen päällikölle ja maihin. Henkilöiden luku-
määrän ilmoittamisvelvollisuutta maihin ei 
olisi kuitenkaan yksinomaan Suomen sisä-
vesialueella tai säännöllisessä liikenteessä 
suojaisilla merialueilla liikennöivillä aluksil-
la, jos satamien välinen matka kestää alle 
tunnin. Aluksella olevien henkilöiden luku-
määrää koskevat tiedot olisivat kuitenkin ai-
na aluksen päälliköllä. 

Henkilöluettelodirektiivin johdantokappa-
leen 4 kohdan mukaan tiedot matkustajista ja 
laivaväestä on kirjattava, jotta helpotetaan et-
sintä- ja pelastustoimintaa sekä onnettomuu-
den tehokasta jälkiselvittelyä eli onnettomuu-
teen joutuneiden henkilöiden yksilöimistä, 
siihen liittyvien oikeudellisten kysymysten 
selventämistä sekä soveltuvan lääkärinhoi-
don antamista pelastetuille henkilöille. Ky-
seiset tiedot torjuisivat matkustaja-aluksilla 
olevien henkilöiden sukulaisten ja muiden 
heidän lähipiiriinsä kuuluvien tarpeetonta 
huolta sellaisilla vesillä tapahtuneissa me-
rionnettomuuksissa, jotka etsintä- ja pelas-
tuspalvelusta merellä tehdyn vuoden 1979 
kansainvälisen yleissopimuksen (SAR) mu-
kaisesti ovat jäsenvaltioiden vastuulla. 
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Ehdotetun lain 5 ja 6 §:n säännöksiä sovel-
letaan henkilöluettelodirektiivin 6 artiklan 1 
ja 2 kohtien mukaisesti myös Euroopan yh-
teisön ulkopuolelta tuleviin aluksiin, purjeh-
tivatpa nämä Euroopan yhteisön jäsenvaltioi-
den tai muiden maiden lippujen alla.  

Henkilöluettelodirektiivin 6 artiklan 3 koh-
dan mukaan Euroopan yhteisön jäsenvaltiot 
saavat myöntää oman lippunsa alla purjehti-
ville, yhteisön ulkopuolelta tuleville aluksille 
henkilöluettelodirektiiviin perustuvia vapau-
tuksia ja poikkeuksia ainoastaan direktiivin 
vapautuksia tai poikkeuksia koskevien edel-
lytysten mukaisesti. 

Jos joku muu valtio kuin Euroopan yhtei-
sön jäsenvaltio ei kuitenkaan ole sisällyttänyt 
omaan lainsäädäntöönsä henkilöluettelodi-
rektiivin mahdollistamia vapautuksia, niin 
tuon SOLAS-yleissopimuksen osapuolena 
olevan valtion lipun alla kulkeviin aluksiin 
sovelletaan aluksen lippuvaltion säännöksiä 
henkilöluettelodirektiivin 9 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.  

7 §. Erityisten tietojen kirjaaminen ja il-
moittaminen. Pykälän 1 momentin mukaan 
henkilöluetteloon olisi kirjattava matkustajan 
tai hänen huoltajansa pyynnöstä myös sellai-
nen vanhuuden, vammaisuuden tai muun 
syyn aiheuttama huolenpidon tai avun tarve, 
jolla on merkitystä pelastustoimenpiteiden 
kannalta. Kirjaamisvelvollisuus koskisi paitsi 
niitä matkustaja-aluksia, joilla henkilötiedot 
on kirjattava 6 §:n mukaisesti, myös kan-
sainvälisellä matkalla olevia aluksia. Kan-
sainvälisellä matkalla tarkoitetaan 3 §:n 13 
kohdan määritelmän mukaisesti merimatkaa 
Suomen satamasta Suomen ulkopuolella ole-
vaan satamaan tai päinvastoin sekä myös me-
rimatkaa Suomen satamasta Suomen alue-
vesien ulkopuolelle. Erityisten tietojen kir-
jaamisvelvollisuus kansainvälisellä matkalla 
ei olisi sidottu matkan pituuteen. Erityisten 
tietojen kirjaamisvelvollisuus koskisi ainoas-
taan aluksella matkustajina olevia henkilöitä 
ja tiedot kirjattaisiin vain matkustajan tai hä-
nen huoltajansa sitä pyytäessä. Ehdotettu eri-
tyisten tietojen kirjaamista koskeva säännös 
perustuu 6 §:ään liittyvän henkilötietojen kir-
jaamisen osalta henkilöluettelodirektiivin 5 
artiklaan. Ehdotettu kirjaamisvelvollisuus 
vastaa sisällöltään nykyisen henkilöluettelo-
asetuksen 6 §:ää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhtiön 
velvollisuudesta varmistaa, että erityiset tie-
dot kirjataan ja toimitetaan ennen aluksen 
lähtöä satamasta aluksen päällikölle ja yhtiön 
nimeämälle henkilöluettelon pitäjälle tai 
henkilöluettelonpitäjän vastuulla olevaan yh-
tiön muuhun maissa olevaan vastaavaan jär-
jestelmään. Matkustajia koskevien erityisten 
tietojen olisi aina oltava saatavissa aluksella 
mahdollisten onnettomuus- ja evakuointiti-
lanteiden varalta. Lisäksi tietojen tulisi olla 
saatavissa myös maista henkilöluettelon pitä-
jältä tai yhtiön muusta vastaavasta järjestel-
mästä. Säännös vastaa sisällöltään henkilö-
luettelodirektiivin 5 ja 8 artiklan säännöksiä. 
Säännös vastaa nykyisen henkilöluetteloase-
tuksen 8 §:n 2 momentin säännöstä erityisten 
tietojen kirjaamisen ja aluksen päällikölle 
toimittamisen osalta. Säännös poikkeaa ny-
kyisen henkilöluetteloasetuksen säännöksistä 
siten, että yhtiön velvollisuutena olisi varmis-
taa tietojen toimittaminen myös maissa ole-
valle henkilöluettelon pitäjälle.  Säännös  
vastaa sisällöltään henkilöluettelodirektiivin 
5 artiklan ja nykyisen henkilöluetteloasetuk-
sen 5 §:n 2 momentin säännöstä. Säännök-
sessä on täsmennetty sitä, että henkilöluette-
lon pitäjä vastaa myös yhtiön muusta maissa 
olevasta vastaavasta järjestelmästä. Nykyisen 
henkilöluetteloasetuksen 9 §:n mukaan tieto-
jen toimittamisesta maihin vastaa aluksen 
päällikkö. 

Vanhuuden, vammaisuuden tai muun syyn 
aiheuttamaa avun tarvetta ei kirjattaisi, jos 
matkustaja tai hänen huoltajansa eivät sitä 
pyydä. Tämä vastaa Euroopan yhteisön hen-
kilörekisteri- ja tietosuoja-asioissa omaksu-
mia niin sanottujen arkaluontoisten tietojen 
käsittelyn periaatteita. Huolenpidon tai avun 
tarvetta ei myöskään kirjata, jos sillä ei ole 
merkitystä pelastustoimenpiteiden kannalta. 
Henkilön liikunta- ja aistirajoitteet kirjattai-
siin pyynnöstä samoin kuin esimerkiksi eri-
laiset pelastautumista haittaavat aisteihin liit-
tyvät rajoitteet. 

8 §. Aluksen päällikön huolehtimisvelvolli-
suus. Pykälän mukaan aluksen päällikön vel-
vollisuutena olisi ennen matkustaja-aluksen 
lähtöä satamasta varmistaa, ettei aluksella 
olevien henkilöiden lukumäärä ylitä määrää, 
jonka kuljettaminen on aluksella sallittua. 
Ehdotetun 5 §:n mukaan aluksella olevat 
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henkilöt on laskettava ennen aluksen lähtöä 
satamasta ja lukumäärä ilmoitettava myös 
aluksen päällikölle. Aluksen katsastusasiakir-
joista voidaan tarkastaa aluksella kuljetetta-
vien henkilöiden enimmäismäärä. Säännös 
vastaa henkilöluettelodirektiivin 7 artiklan ja 
nykyisen henkilöluetteloasetuksen 9 §:n 2 
momentin säännöksiä sekä SOLAS-
yleissopimuksen III/27 sääntöä. 

 
 
3 luku  Henkilöluettelointijärjestelmä 

9 §. Henkilöluettelointijärjestelmän käyttö-
tarkoitus. Pykälässä säädettäisiin henkilöluet-
telointijärjestelmän käyttötarkoituksesta. Jär-
jestelmän tarkoituksena olisi parantaa mat-
kustajien ja laivaväen turvallisuutta ja pelas-
tamismahdollisuuksia sekä tehostaa etsintä- 
ja pelastustoimintaa ja mahdollisen onnetto-
muuden jälkiselvittelyjä. Ehdotettu pykälä on 
uusi ja sen sisältö perustuu henkilöluettelodi-
rektiiviin. 

10 §. Henkilöluettelointijärjestelmän pe-
rustaminen ja hyväksyminen sekä henkilö-
luettelon pitäjän nimeäminen. Pykälän 1 
momentin mukaan yhtiön, jonka matkustaja-
alus on merkitty Suomen alusrekisteriin, olisi 
perustettava henkilöluettelointijärjestelmä, 
jos yhtiön on 5 §:n mukaisesti laskettava ja 
ilmoitettava matkustaja-aluksella olevien 
henkilöiden lukumäärä tai 6 §:n mukaisesti 
kirjattava ja ilmoitettava aluksella olevien 
henkilöiden henkilötiedot. Samoilla tai sa-
manlaisilla reiteillä ei saisi käyttää eri järjes-
telmiä ilman erityistä syytä. Säännös vastaa 
henkilöluettelodirektiivin 8 artiklan ja 11 ar-
tiklan 2 kohdan sekä nykyisen henkilöluette-
loasetuksen 7 §:n 1 momentin säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhtiön olisi 
haettava henkilöluettelointijärjestelmälle Lii-
kenteen turvallisuusviraston hyväksyntä en-
nen kuin järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön. 
Yhtiön olisi nimettävä henkilöluettelon pitäjä 
ja ilmoitettava tämän yhteystiedot Liikenteen 
turvallisuusvirastolle. Yhtiön olisi annettava 
Liikenteen turvallisuusvirastolle myös muut 
järjestelmän hyväksymistä varten tarvittavat 
tiedot ja selvitykset. 

Pykälän 3 momentin mukaan Liikenteen 
turvallisuusviraston olisi hyväksyttävä järjes-

telmä, jos se täyttää lakiehdotuksessa järjes-
telmälle asetetut vaatimukset.  

Pykälän 4 momentin mukaan yhtiön olisi 
haettava myös Liikenteen turvallisuusviras-
ton hyväksyntä, jos henkilöluettelointijärjes-
telmään tehtäisiin olennaisia muutoksia.  

Henkilöluettelointijärjestelmän hyväksy-
mistä edellyttävä säännös sisältyy myös hen-
kilöluettelodirektiivin 10 artiklaan ja nykyi-
sen henkilöluetteloasetuksen 7 §:n 3 mo-
menttiin. Lain 10 §:ään on nykyiseen henki-
löluetteloasetukseen verrattuna täsmennetty 
velvollisuutta perustaa henkilöluettelointijär-
jestelmä. Tällainen velvollisuus olisi yhtiöllä, 
jonka alus purjehtii Suomen lipun alla ja on 
tällöin merkittynä Suomen alusrekisteriin. 
Yhtiö voi olla esimerkiksi aluksen omistaja 
tai varustamotyönantaja.  

11 §. Henkilöluettelointijärjestelmän tieto-
sisältö. Pykälässä säädettäisiin siitä, mitä tie-
toja yhtiö ja henkilöluettelon pitäjä saa hen-
kilöluettelointijärjestelmää varten kerätä ja 
tallentaa. Näitä tietoja olisivat lakiehdotuk-
sen 5 §:ssä tarkoitetut tiedot henkilöiden lu-
kumäärästä, 6 §:ssä tarkoitetut henkilötiedot 
ja 7 §:ssä tarkoitetut matkustajaa koskevat 
erityiset tiedot. Lisäksi kerättäviä ja tallen-
nettavia tietoja olisivat yksilöidyt tiedot aluk-
sesta, sen lähtö- ja tuloajoista ja reiteistä, 
joista on säännös lakiehdotuksen 6 §:ssä. Eh-
dotettu pykälä on uusi ja sen sisältö perustuu 
henkilöluettelodirektiiviin. 

12 §. Henkilöluettelointijärjestelmän toi-
mintavaatimukset. Pykälässä säädettäisiin 
henkilöluettelointijärjestelmälle asetettavista 
toimintavaatimuksista. Pykälän 1 kohdan 
mukaan järjestelmältä edellytettäisiin selke-
yttä niin, että järjestelmään tallennetut tiedot 
olisivat helposti luettavassa muodossa. 

Pykälän 2 kohdan mukaan henkilöluette-
lointijärjestelmään tallennettujen tietojen pi-
täisi olla tarvittaessa vaivattomasti rajavartio-
laitoksen, Liikenteen turvallisuusviraston, 
Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, tullilaitoksen, 
Onnettomuustutkintakeskuksen sekä pelas-
tuslaissa (468/2003) tarkoitettujen pelastusvi-
ranomaisten ja pelastuslaitoksen saatavilla.  

Pykälän 3 kohdan mukaan järjestelmän tu-
lisi toimia myös joustavasti ja siten, ettei 
alukseen tulevia tai sieltä poistuvia matkusta-
jia viivytettäisi aiheettomasti.  
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Pykälän 4 kohdan mukaan järjestelmän tu-
lisi olla tietosuojan kannalta turvallinen. Jär-
jestelmään tallennetut tiedot tulisi suojata 
tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla 
toimenpiteillä, jotta ne eivät tuhoutuisi tai 
häviäisi vahingossa, tai niitä ei vahingossa tai 
laittomasti hävitettäisi, muutettaisi, luovutet-
taisi, paljastettaisi, siirrettäisi tai annettaisi 
käyttöön ilman lupaa, taikka muutoin käsitel-
täisi laittomasti. 

Ehdotettu säännös vastaa sisällöltään hen-
kilöluettelodirektiivin 11 artiklan ja nykyisen 
henkilöluetteloasetuksen 7 §:n 2 momentin 
säännöksiä henkilöluettelointijärjestelmän 
toimivuudesta. 

13 §. Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pi-
täjä. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiön 
nimeämä henkilöluettelon pitäjä vastaisi 5 
§:ssä tarkoitettujen henkilöiden lukumäärää 
koskevien tietojen, 6 §:ssä tarkoitettujen 
henkilötietojen ja 7 §:ssä tarkoitettujen eri-
tyisten tietojen säilyttämisestä ja tallentami-
sesta henkilöluettelointijärjestelmään. Henki-
löluettelon pitäjä vastaisi myös näiden tieto-
jen lähettämisestä lakiehdotuksen 12 §:n 2 
kohdassa tarkoitetuille etsintä- tai pelastus-
toimintaan osallistuville viranomaisille hätä-
tilanteessa tai onnettomuuden jälkeen. Sään-
nös vastaa henkilöluettelodirektiivin 8 artik-
lan ja nykyisen henkilöluetteloasetuksen 8 
§:n 1 momentin säännöksiä siten täsmennet-
tynä, että henkilöluettelon pitäjä vastaa myös 
tietojen tallentamisesta henkilöluettelointijär-
jestelmään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhtiön 
velvollisuudesta ilmoittaa Liikenteen turval-
lisuusvirastolle henkilöluettelon pitäjän vaih-
tumisesta tai hänen yhteystietojensa muuttu-
misesta. Pykälän 2 momentti on ehdotetussa 
laissa uusi ja se liittyy lakiehdotuksen 10 §:n 
2 momenttiin, joka koskee henkilöluetteloin-
tijärjestelmien hyväksyntää ennen niiden 
käyttöönottoa. 

Pykälän 3 momentin mukaan Liikenteen 
turvallisuusviraston olisi ilmoitettava, kuka 
yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä on ja 
tämän yhteystiedot sekä näissä tiedoissa ta-
pahtuneet muutokset meripelastuskeskukselle 
ja Hätäkeskuslaitokselle, joilta lakiehdotuk-
sen 12 §:n 2 kohdassa tarkoitetut viranomai-
set voisivat tarvittaessa saada nämä tiedot. 
Pykälän 3 momentti on uusi säännös ja sillä 

pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan tieto-
jen saantia matkustaja-aluksen henkilöluette-
lointijärjestelmästä onnettomuustilanteissa.   
 
4 luku  Tietojen luovuttaminen ja säi-

lyttämisaika  

14 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin siitä, kenelle ja 
missä tarkoituksessa henkilöluetteloihin 
merkittyjä tietoja saisi luovuttaa ja kuka niitä 
saisi luovuttaa. Yhtiö ja yhtiön nimeämä 
henkilöluettelon pitäjä saisi luovuttaa tietoja 
vain etsintä- tai pelastustoimintaa sekä onnet-
tomuuden jälkiselvittelyjä varten erikseen 
nimetyille viranomaisille. Näitä viranomaisia 
olisivat rajavartiolaitos, Liikenteen turvalli-
suusvirasto, Hätäkeskuslaitos, poliisi, tullilai-
tos, Onnettomuustutkintakeskus sekä pelas-
tuslaissa tarkoitetut pelastusviranomaiset ja 
pelastuslaitos. Ehdotettu säännös tietojen 
luovuttamisesta ja viranomaisten nimeämi-
sestä perustuu henkilöluettelodirektiivin 8 ja 
10 artiklaan. Säännöksellä tarkennettaisiin 
nykyisen henkilöluetteloasetuksen 7 §:n 2 
momentin säännöstä nimetyistä viranomai-
sista ja tietojen luovuttamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tiedot voitai-
siin luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muutoin sähköisesti. Pelastustehtä-
vissä ja onnettomuuden jälkiselvittelytehtä-
vissä on ensiarvoisen tärkeää, että tiedot 
henkilömäärästä ja matkustajien ominaisuuk-
sista sekä etsinnässä ja jälkiselvittelyssä 
myös henkilöllisyydestä, saadaan tarvittaessa 
nopeasti käyttöön. Siksi tiedon siirtäminen 
luettelonpitäjältä valtuuden omaavalle viran-
omaiselle tapahtuu usein teknisen käyttöyh-
teyden avulla erilaisia puhelinyhteyksiä hyö-
dyntäen sähköpostitse tai faksilla. Tämän 
mahdollistamiseksi sähköisestä tietojen luo-
vuttamisesta on säännös ehdotetussa laissa.  

Pykälän 3 momentin mukaan viranomaisen 
oikeudesta saada lakiehdotuksessa tarkoitet-
tuja tietoja muuhun tarkoitukseen kuin etsin-
tä- tai pelastustoimintaa sekä onnettomuuden 
jälkiselvittelyjä varten säädettäisiin erikseen.  
Ehdotetun lain mukaan kerättyjä tietoja saisi 
luovuttaa ainoastaan ehdotetun lain 11 §:n 1 
momentissa erikseen määritellyille viran-
omaisille ja siinä erikseen määriteltyihin tar-
koituksiin.  Oikeudesta ehdotetun lain perus-



 HE 210/2009 vp  
  

 

23

teella kerättyjen tietojen saamiseen viran-
omaiselle muuhun kuin ehdotetussa laissa 
säädettyyn etsinnän, pelastustoiminnan tai 
onnettomuuden jälkiselvittelytarkoitukseen 
säädetään erikseen. Viranomaisen oikeuden 
saada näitä tietoja tulisi siten perustua muus-
sa laissa asianmukaisesti annettuun oikeuspe-
rusteeseen. Ilman tällaista yksilöityä perus-
tetta oikeutta tietojen saamiseen ei olisi. Ra-
jantarkastusviranomaisten osalta tällainen 
säännös on esimerkiksi henkilötietojen käsit-
telystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 
§:ssä. Rajantarkastusviranomaisten oikeus 
matkustaja-alustietojen saantiin koskee EU:n 
ulkorajojen yli tapahtuvia matkoja. Tullivi-
ranomaisen oikeudesta saada tietoja rekiste-
reistä säädetään tullilain 28 §:ssä. 

Matkustaja-alusten henkilöluettelot ovat 
yksityisten yhtiöiden pitämiä henkilörekiste-
reitä, eivätkä ne siten ole julkisia rekistereitä.  
Matkustaja-alusten henkilöluetteloissa olevia 
tietoja tulee viranomaisten tietoon henkilö-
luettelointijärjestelmiä hyväksyttäessä, val-
vottaessa sekä etsintä- ja onnettomuuden jäl-
kiselvittelytapauksissa. Näissä tilanteissa 
henkilöluetteloissa oleviin tietoihin sovellet-
taisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia. Merkitystä olisi muun muassa 
lain 24 §:n säännöksellä salassa pidettävistä 
viranomaisen asiakirjoista. Jos henkilötietoja 
siirretään sähköisesti, sovellettaisiin lisäksi 
henkilötietolain henkilötietojen automaattista 
käsittelyä sekä niitä henkilörekisteritietojen 
käsittelyä koskevia säännöksiä, joita henkilö-
tietolain 2 §:n mukaan sovelletaan, jollei 
muualla laissa toisin säädetä. 

15 §. Henkilötietojen säilyttämisaika. Py-
kälässä säädettäisiin henkilötietojen hävittä-
misestä ja säilyttämisajasta. Yhtiön vastuulla 
olisi huolehtia 6 §:ssä tarkoitettujen henkilö-
tietojen ja 7 §:ssä tarkoitettujen erityisten tie-
tojen hävittämisestä, jos niitä ei tarvittaisi et-
sintä- tai pelastustoimintaa tai onnettomuu-
den selvittämistä tai tutkintaa varten. Tiedot 
olisi hävitettävä aikaisintaan 24 tunnin kulut-
tua ja viimeistään 72 tunnin kuluttua aluksen 
saapumisesta määräsatamaan. Henkilöluette-
lodirektiivissä ei ole säännöstä henkilötieto-
jen tarkasta säilyttämisajasta. Direktiivin 8 
artiklan mukaan henkilötietoja ei saa säilyt-
tää pidempään kuin on tarpeen direktiivin 
tarkoitusten toteuttamiseksi. Nykyisen henki-

löluetteloasetuksen 8 §:n 3 momentin mu-
kaan henkilötiedot on hävitettävä, kun mat-
kustajat ovat matkan päätyttyä jättäneet aluk-
sen ja viimeistään 24 tunnin kuluessa aluksen 
saapumisesta määräsatamaan. Ehdotetussa 
pykälässä tietojen säilyttämisaikaa on piden-
netty siten, että tiedot saisi hävittää aikaisin-
taan 24 tunnin kuluttua aluksen saapumisesta 
määräsatamaan. Tiedot olisi kuitenkin hävi-
tettävä viimeistään 72 tunnin kuluttua aluk-
sen saapumisesta määräsatamaan.  

Tietojen säilyttämisajan määrääminen yksi-
selitteisesti tunteina on perusteltua yksityi-
syyden suojan toteutumisen ja sen valvonnan 
takia. Säilyttämisaikaa ei voida määrätä ko-
vin lyhyeksi, koska henkilötietojen saatavuus 
tulisi turvata myös henkilöiden katoamisti-
lanteita koskevissa etsinnöissä, jotka ajan-
kohtaistuvat toisinaan vasta muutaman tun-
nin ja joskus vuorokaudenkin kuluttua aluk-
sen saapumisesta määräsatamaan. Kolmen 
vuorokauden enimmäisaikaa aluksen saapu-
misesta satamaan pidetään riittävänä sille, et-
tä henkilötiedot voidaan hävittää yhtiön hen-
kilöluettelointijärjestelmästä normaalin työ-
ajan puitteissa. 

 
   

5 luku  Valvonta,  hallintopakko-
keinot ja seuraamukset 
 

16 §. Valvonta. Pykälän 1 momentin mu-
kaan ehdotetun lain säännösten noudattami-
sen valvonta kuuluisi Liikenteen turvalli-
suusvirastolle. Tähän sisältyisivät niin henki-
löiden luettelointia ja henkilöluettelointijär-
jestelmää koskevien säännösten noudattami-
sen valvonta kuin myös esimerkiksi aluksen 
päällikön 8 §:n mukaisen huolehtimisvelvol-
lisuuden valvonta ja 14 §:n mukaisen tietojen 
luovuttamista ja säilyttämistä koskevien vel-
vollisuuksien valvonta. Liikenteen turvalli-
suusvirasto tekisi myös henkilöluettelointi-
järjestelmän toimivuutta koskevia tarkastuk-
sia. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan ulottuisi 
kotirauhan perustuslaillisen suojan takia asu-
miseen tarkoitettuihin tiloihin. Kotirauhan 
suojaamisen rajaaminen tarkastusoikeuden 
ulkopuolelle perustuu perustuslakivaliokun-
nan yksityisyydensuojan ulottuvuuteen an-
tamiin kannanottoihin ja siihen, että tarkas-
tukset voidaan tavanomaisesti suorittaa asia-
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kirjoihin perustuen ja aluksen tullessa sata-
maan tai sieltä lähtiessä. Säännös henkilö-
luettelointijärjestelmän tarkastuksista perus-
tuu henkilöluettelodirektiivin 10 artiklaan. 
Ehdotettua vastaava säännös valvonnasta ja 
tarkastuksista sisältyy myös nykyisen henki-
löluetteloasetuksen 10 §:n 2 momenttiin. Eh-
dotus ei vaikuttaisi tietosuojavaltuutetun 
henkilötietolakiin perustuvia valvontaval-
tuuksia.  

Pykälän 2 momentin mukaan Liikenteen 
turvallisuusviraston tulisi viipymättä ilmoit-
taa aluksen lippuvaltiolle, jos alus ei noudata 
ehdotetun lain säännöksiä ja säännösten rik-
kominen on selvää ja vakavaa. Ehdotettu 
säännös ei perustu henkilöluettelodirektiiviin, 
eikä vastaavaa säännöstä myöskään ole ny-
kyisessä henkilöluetteloasetuksessa. Ehdote-
tun säännöksen sisällyttäminen lakiehdotuk-
seen on perusteltua, koska ulkomaisten alus-
ten henkilöluettelojärjestelmiä ei hyväksytä 
Suomessa.  

17 §. Hallintopakkokeinot. Pykälässä sää-
dettäisiin menettelystä, johon Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voisi ryhtyä, jos yhtiö, yhti-
ön nimeämä henkilöluettelon pitäjä tai aluk-
sen päällikkö ei noudata ehdotetun lain sään-
nöksiä. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi 
velvoittaa asianomaisen tahon korjaamaan 
havaitun puutteen tai epäkohdan. Puutteen tai 
epäkohdan korjaamiselle voitaisiin asettaa 
määräaika, jonka pituus riippuisi puutteen tai 
epäkohdan vakavuudesta ja laajuudesta. Ase-
tettu määräaika voisi olla enintään kuusi 
kuukautta. Päätöksen tehosteeksi voitaisiin 
asettaa uhkasakko ja, jos kyse ei ole vähäi-
sestä puutteesta tai epäkohdasta, myös uhka, 
että aluksen matkanteko keskeytetään. Kes-
keyttämisuhka olisi kuitenkin mahdollinen 
ainoastaan silloin, kun kyse ei ole vähäisestä 
puutteesta tai epäkohdasta. Uhkasakosta ja 
keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolais-
sa (1113/1990). Puute tai epäkohta olisi vä-
häinen esimerkiksi silloin kun ehdotetun lain 
mukaista velvollisuutta henkilömäärän las-
kemiseen tai henkilötietojen luetteloimiseen, 
henkilöluettelon pitäjän nimeämiseen tai 
henkilöluettelointijärjestelmän perustamiseen 
tai henkilötietojen hävittämiseen ei ole tois-
tuvasti laiminlyöty.  

Ehdotettu säännös hallintopakkokeinoista 
puutteen tai epäkohdan korjaamiseksi olisi 

tarpeen sisällyttää lakiehdotukseen, koska 
katsotaan, että matkustaja-aluksen henkilö-
luetteloja koskevassa asiassa ei voida sovel-
taa alusturvallisuuden valvonnasta annetussa 
laissa (370/1995) säädettyjä puutteen tai epä-
kohdan korjaamista koskevia menettelyjä.  

Henkilöluettelodirektiivin 14 artiklan mu-
kaan jäsenvaltioiden on säädettävä seuraa-
musjärjestelmä direktiivin nojalla annettujen 
kansallisten määräysten rikkomisen varalta ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että kyseisiä seuraa-
muksia sovelletaan. Määrättyjen seuraamus-
ten on oltava tehokkaita, rikkomukseen suh-
teutettuja ja luonteeltaan varoittavia. Ehdote-
tulla hallintopakkokeinoja koskevalla sään-
nöksellä sekä 18 ja 19 §:ssä tarkoitetuilla 
rangaistussäännöksillä toteutettaisiin direk-
tiivin 14 artiklan vaatimus seuraamusjärjes-
telmästä säätämisestä. Nykyisessä henkilö-
luetteloasetuksessa ei ole säännöksiä seuraa-
musjärjestelmästä. Oikeusturvan perusteista 
on perustuslain mukaan muutoinkin säädet-
tävä lailla. Säännöksessä ehdotettu puutteen 
tai epäkohdan korjaamista koskeva menettely 
olisi oikeassa suhteessa verrattuna säännök-
sessä tarkoitettuun lain noudattamatta jättä-
mistä koskevaan laiminlyöntiin.  

Ehdotus ei vaikuttaisi tietosuojavaltuutetun 
henkilötietolakiin perustuvaan toimivaltaan 
hallintopakkokeinojen käyttöön. 

18 §. Henkilöluettelorikkomus matkustaja-
aluksella. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
rangaistusseuraamuksista. Matkustaja-
aluksella olevien henkilöiden luetteloinnin 
tarkoituksen toteuttamiseksi on perusteltua, 
että laissa säädettyjen velvollisuuksien nou-
dattamista seurataan tehokkaasti ja että vel-
vollisuuksien rikkominen säädetään rangais-
tavaksi. Ehdotettu säännös perustuu henkilö-
luettelodirektiivin 14 artiklan vaatimukseen 
seuraamusjärjestelmästä säätämisestä. 

Pykälän 1 momentin 1 - 3 kohdassa säädet-
täisiin rangaistavaksi lakiehdotuksen 5 §:ssä 
säädetty henkilöiden laskemisen ja lukumää-
rän ilmoittamisen laiminlyönti, 6 §:ssä sää-
detty henkilötietojen kirjaamisen ja ilmoitta-
misen laiminlyönti sekä 7 §:ssä säädetty eri-
tyisten tietojen henkilöluetteloon kirjaamisen 
tai ilmoittamisen laiminlyönti. Pykälän 1 
momentin 4 kohdan mukaan rangaistavaa 
olisi 8 §:ssä säädetty aluksen päällikön huo-
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lehtimisvelvollisuuden laiminlyönti. Pykälän 
1 momentin 5 kohdassa säädettäisiin rangais-
tavaksi 10 §:ssä säädetyn henkilöluettelointi-
järjestelmän perustamisen, henkilöluettelon 
pitäjän nimeämisen ja Liikenteen turvalli-
suusvirastolle ilmoittamisen laiminlyönti. 
Pykälän 1 momentin 6 kohdassa säädettäisiin 
rangaistavaksi 11 §:ssä säädettyjen tietojen 
kerääminen ja tallentaminen henkilöluette-
lointijärjestelmää varten 11 §:n vastaisesti. 
Pykälän 1 momentin 7 kohdassa säädettäisiin 
rangaistavaksi 13 §:n 1 ja 2 momentissa sää-
dettyjen henkilöluetteloihin sisältyvien tieto-
jen säilyttämisen ja tallentamisen ja niiden 
lähettämisen sekä henkilöluettelon pitäjää 
koskevien muutostietojen ilmoittamisen lai-
minlyönti. Pykälän 1 momentin 8 kohdan 
mukaan rangaistavaa olisi henkilöluetteloihin 
merkittyjen tietojen luovuttaminen 14§:n 
vastaisesti. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa 
säädettäisiin rangaistavaksi 15 §:ssä säädetty 
henkilötietojen hävittämisvelvollisuuden 
laiminlyönti.  

Rikosoikeudellisena seuraamuksena 5—8, 
10, 11 ja 13—15 §:ssä säädettyjen velvolli-
suuksien laiminlyönnistä olisi tuomittava, 
jollei teosta muualla laissa säädettäisi anka-
rampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta, sak-
koon henkilöluettelorikkomuksesta matkusta-
ja-aluksella.  

Pykälän 2 momentti sisältäisi säännöksen, 
jonka mukaan se, joka rikkoo 17 §:n nojalla 
annettua uhkasakolla tehostettua velvoitetta, 
tulee jättää tuomitsematta rangaistukseen 
samasta teosta. Pykälän 2 momentilla toteu-
tetaan sanktiokumulaation kielto, mikä tar-
koittaa, että samasta teosta ei saa seurata use-
ampia seuraamuksia.  

Lain 4 §:n mukaan henkilötietolain sovel-
taminen matkustaja-aluksen henkilöluette-
loon sisältyvän henkilötiedon käsittelyyn ja 
henkilöluetteloon merkityn oikeuksiin on 
toissijaista. Tämä koskee myös henkilötieto-
lain henkilörekisteririkkomuksen suhdetta 
kyseessä olevaan pykälään. 

19 §. Viittaukset rikoslakiin. Pykälässä vii-
tattaisiin rangaistussäännösten osalta täyden-
tävästi rikoslain (39/1889) 38 lukuun, jossa 
säädetään rangaistus henkilörekisteririkok-
sesta, tietomurrosta ja salassapitovelvollisuu-
den rikkomisesta. Säännös perustuu henkilö-
luettelodirektiivin 14 artiklan vaatimukseen 

seuraamusjärjestelmästä säätämisestä. Rikos-
lain 38 luvussa tarkoitetut rangaistukset liit-
tyvät vakavampiin tekomuotoihin kuin 18 
§:ssä tarkoitettu henkilöluettelorikkomus 
matkustaja-aluksella. 

 
6 luku  Erinäiset säännökset 
 

20 §. Vapautukset. Liikenteen turvallisuus-
viraston olisi ilmoitettava henkilöluettelodi-
rektiivin 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle luettelointi-
vaatimusten vapautuksista, joita 5 §:n 2 mo-
mentin ja 6 §:n 3 momentin mukaan on muu-
alla kuin Suomen sisävesialueella. Nämä va-
pautukset tulee henkilöluettelodirektiivin 9 
artiklan 3 kohdan mukaisesti perustella ko-
missiolle. Ilmoitusvelvollisuus koskisi Suo-
men suojaisilla merialueilla liikennöivien 
matkustaja-alusten vapautuksia. Ehdotetun 5 
§:n 2 momentin mukaan henkilöiden luku-
määrän ilmoittamisesta maihin olisivat va-
pautettuja alukset, jotka liikennöivät sellai-
sessa säännöllisessä liikenteessä Suomen 
suojaisilla merialueilla, jossa satamien väli-
nen matka kestää alle tunnin. Ehdotetun 6 §:n 
3 momentin mukaan henkilötietojen kirjaa-
misesta ja ilmoittamisesta maihin olisivat va-
pautettuja Suomen suojaisilla merialueilla 
liikennöivät matkustaja-alukset. Suojaisista 
merialueista ja niiden rajoista annettavista 
määräyksistä  säädettäisiin  lakiehdotuksen 
22 §:ssä. Ehdotettu säännös vapautusten il-
moittamisvelvollisuudesta perustuu henkilö-
luettelodirektiivin 9 artiklan 3 kohtaan ja vas-
taa nykyisen henkilöluetteloasetuksen 11 §:n 
3 momenttia. 

21 §. Poikkeukset. Pykälän 1 momentin 
mukaan yhtiöllä ei olisi henkilöluettelodirek-
tiivin 9 artiklan 4 kohdan mukaista henkilöi-
den kirjaamis- ja ilmoittamisvelvollisuutta 
sellaisen alueen säännöllisessä liikenteessä, 
jolle Euroopan yhteisöjen komissio on myön-
tänyt kokonaan tai osittain poikkeuksen di-
rektiivin 5 artiklan 1 kohdan vaatimuksista 
direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa säädetyin 
edellytyksin. Säännös perustuu henkilöluette-
lodirektiivin 9 artiklan 4 kohtaan ja vastaa 
nykyisen henkilöluetteloasetuksen 11 §:n 1 
momenttia.  

Edellytyksinä poikkeuksen myöntämiselle 
direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa mainitaan 
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alueen säännöllinen liikenne, jossa yli kah-
den metrin merkitsevän aallonkorkeuden 
vuosittainen todennäköisyys on alle kymme-
nen prosenttia, ja jos matkan pituus ei ylitä 
suunnilleen 30:tä meripeninkulmaa tai jos 
liikenteen pääsiallisena tarkoituksena on ta-
vanomaisen säännöllisen yhteyden ylläpitä-
minen syrjäisten alueiden asukkaille. Tällöin 
jäsenvaltio, jonka satamasta matkustaja-
alukset lähtevät kotimaan matkalle, tai kaksi 
jäsenvaltiota, joiden satamien välillä matkus-
taja-alukset liikennöivät, voi pyytää komis-
siota myöntämään kokonaan tai osittaisen 
poikkeuksen henkilötietojen kirjaamisesta 
edellyttäen, että yhtiöt katsovat mahdotto-
maksi toteuttaa henkilötietojen kirjaamisen. 
Henkilötietojen kirjaamisen toteuttamisen 
mahdottomuus on tätä tarkoitusta varten to-
distettava. Lisäksi on osoitettava, että alueel-
la, jolla kyseiset alukset liikennöivät, on tar-
jolla maista navigointiapua sekä luotettavia 
sääennusteita ja että asianmukaiset ja riittävät 
etsintä- ja pelastuspalvelut ovat saatavilla. 
Myönnetyt poikkeukset eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti kilpailuun. 

Pykälän 2 momentin mukaan poikkeusta 
koskeva hakemus olisi osoitettava liikenne- 
ja viestintäministeriölle, joka päättäisi, ha-
keeko se esitettyä poikkeusta Euroopan yh-
teisöjen komissiolta. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön olisi ennen päätöksen tekemistä 
pyydettävä asiasta lausunto Liikenteen tur-
vallisuusvirastolta, rajavartiolaitokselta sekä 
myös Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta 
niissä tapauksissa, joissa poikkeuksella on 
merkitystä Ahvenanmaan maakunnan liiken-
teelle. 

Pykälän 3 momentin mukaan poikkeus voi-
si koskea Suomen satamista liikennöiviä 
matkustaja-aluksia, jotka purjehtivat SO-
LAS-yleissopimuksen sopimuspuolena ole-
van muun kuin Euroopan yhteisön jäsenval-
tion lipun alla vain, jos kyseinen valtio antaa 
siihen luvan. Säännös perustuu henkilöluette-
lodirektiivin 9 artiklan 5 kohtaan ja vastaa si-
sällöltään nykyisen henkilöluetteloasetuksen 
11 §:n 4 momenttia.  

22 §. Määräykset suojaisista merialueista 
ja niiden rajoista. Pykälän mukaan Liiken-
teen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat 
määräykset 3 §:n 11 kohdassa tarkoitetuista 
suojaisista merialueista ja niiden rajoista. 

Suojainen merialue on määritelty henkilö-
luettelodirektiivin 2 artiklassa ja nykyisen 
henkilöluetteloasetuksen 2 §:n 9 kohdassa. 
Edellytyksenä on, että merialue on avomeren 
vaikutuksilta suojassa, eikä matkustaja-alus 
siellä milloinkaan ole yli kuuden meripenin-
kulman päässä suojapaikasta, jossa haaksi-
rikkoutuneet voivat nousta maihin ja jonka 
lähistöllä etsintä- ja pelastuspalvelut voidaan 
hoitaa.  

Merenkulkulaitos on nykyisen henkilöluet-
teloasetuksen 2 §:n 9 kohdassa olevan val-
tuutuksen nojalla antanut 26 päivänä syys-
kuuta 2000 määräykset suojaisista merialu-
eista. Nämä määräykset annettaisiin uudel-
leen ehdotetussa pykälässä olevan valtuutuk-
sen nojalla. 

23 §. Henkilöluettelointijärjestelmän hy-
väksymisestä perittävä maksu. Pykälän mu-
kaan henkilöluettelointijärjestelmän hyväk-
symisestä perittäisiin maksu siten kuin valti-
on maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista 
suoritteista säädetään tarkemmin liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksella. 

24 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin muutoksenhausta Liiken-
teen turvallisuusviraston sekä liikenne- ja 
viestintäministeriön tämän lain nojalla teke-
miin päätöksiin. Muutosta haettaisiin valit-
tamalla hallintolainkäyttölaissa säädetyin ta-
voin. Tässä tarkoitettuja päätöksiä olisivat 
muun muassa henkilöluettelointijärjestelmän 
hyväksymättä jättäminen 10 §:n nojalla, 
puutteen korjaamista tai epäkohdan poista-
mista koskeva päätös ja uhkasakon tai kes-
keyttämisuhkan asettamista koskeva päätös 
17 §:n nojalla. Liikenteen turvallisuusviras-
ton päätöstä olisi kuitenkin muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää. Ehdotettu poikkeus 
hallintolainkäyttölain mukaiseen pääsääntöön 
perustuisi siihen, että päätösten täytäntöön-
pano ei turvallisuussyistä kestä muutoksen-
haun aiheuttamaa viivytystä.  Liikenne- ja 
viestintäministeriön päätöstä olisi noudatet-
tava vasta lainvoimaisena. 

Pykälän 2 momentin mukaan Liikenteen 
turvallisuusviraston henkilöluettelointijärjes-
telmän hyväksymisestä perittävään maksuun 
haettaisiin muutosta siten kuin valtion mak-
superustelain 11 b §:ssä säädetään. Valtion 
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maksuperustelain mukaan päätöksestä mää-
rättyihin maksuihin haetaan ensin oikaisua 
päätöksen tehneeltä viranomaiselta, jonka 
päätöksestä vasta voi valittaa hallinto-
oikeuteen. 

25 §. Tuomioistuin. Pykälässä säädettäisiin 
toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Muissa 
kuin ehdotetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa 
ehdotetun lain mukaan käsiteltävissä asioissa 
toimivaltainen tuomioistuin määräytyisi me-
rilain 21 luvun säännösten mukaan. 

 
  

 
7 luku.  Voimaantulo  

26 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan 1 päivänä  tammikuuta 2010. 

Pykälän 2 momentin mukaan ehdotetulla 
lailla kumottaisiin matkustaja-aluksen henki-
löluetteloista 21 päivänä syyskuuta 2000 an-
nettu valtioneuvoston asetus (824/2000) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

27 §. Siirtymäsäännös. Ehdotetun lain 
voimaan tullessa käytössä oleville henkilö-
luettelointijärjestelmille olisi haettava 10 §:n 
2 momentin mukainen hyväksyntä vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. Ehdotetulla 
säännöksellä pyrittäisiin varmistamaan lain 
toimivuus ja uusien vaatimusten täyttäminen. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen ehdo-
tetun lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
 

2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Lakiehdotukseen ei sisälly valtuutta ase-
tuksen antamiseen. Ehdotetun lain 22 §:ään 
sisältyisi valtuutus Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle tarkempien määräysten antamiseen 
suojaisista merialueista ja niiden rajoista.  
Säännös täyttäisi riittävän täsmällisyyden ja 
tarkkarajaisuuden vaatimukset, koska siinä 
viitattaisiin ehdotetun lain 3 §:n 11 kohtaan, 
jossa määriteltäisiin suojaisten merialueiden 
rajauksen perusteet samansisältöisinä kuin ne 
ovat henkilöluettelodirektiivissä. 

 
 
 

3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. Samalla kumottaisiin 
nykyinen henkilöluetteloasetus. Ennen lain 
voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.  

 
 
4   Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain, henkilötietolain ja eduskun-
nan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-
nön mukaan matkustaja-aluksen henkilöluet-
teloja koskevasta laista tulisi säädeltävään 
kokonaisuuteen sovitetulla, riittävän yksi-
tyiskohtaisella tarkkuudella käydä ilmi yksi-
tyiselämän suojan turvaamiseksi luetteloin-
nin tavoite (ehdotetun lain 1 §), luetteloitujen 
tietojen käyttötarkoitus (ehdotetun lain 9 §), 
luetteloitavat tiedot (ehdotetun lain 5–7  § ja 
11 §), tietojen säilytysaika  (ehdotetun lain 
15 §), tietojen luovuttamisperusteet (ehdote-
tun lain 14 §) ja henkilöluetteloon merkityn 
oikeusturva   (ehdotetun  lain 16, 17, 24  ja 
25 §). 

Yksityiselämän suoja perusoikeutena on 
otettu huomioon myös henkilöluettelointijär-
jestelmän tarkastusoikeutta koskevassa 16 
§:n 1 momentissa, jonka mukaan tarkastusoi-
keus ei ulotu asumiseen tarkoitettuihin tiloi-
hin. 

Ehdotetun lain 18 §:ään on sisällytetty ran-
gaistussäännös, jossa pyritään tarkkarajaisesti 
ilmaisemaan ne teot, jotka laissa ehdotetaan 
säädettäväksi rangaistaviksi.  Sääntelyyn liit-
tyy sanktiokumulaation kielto. 

Oikeusturvaa perusoikeutena koskevat vaa-
timukset toteutuvat muutoksenhakua koske-
van 24 §:n osalta hallintolainkäyttölaissa ja 
uhkasakkoa ja keskeyttämisuhkaa koskevan 
17 §:n osalta uhkasakkolaissa. Yhtiön vas-
tuuta koskevia oikeusriitoja varten ehdotet-
tuun lakiin sisältyy 25 §:n toimivaltaista 
tuomioistuinta koskeva säännös, jonka mu-
kaan muut kuin lakiehdotuksen 24 §:ssä tar-
koitetut asiat ehdotetaan keskitettäväksi me-
rilain 21 luvussa tarkoitettuihin merioikeuk-
siin asiantuntemuksen ja oikeuskäytännön 
yhtenäisyyden turvaamiseksi.  Lakiehdotuk-
seen ei sisälly muutoksenhakurajoituksia. 
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Ehdotetun lain 22 §:ssä on Liikenteen tur-
vallisuusviraston määräystenantovaltuutta 
koskeva säännös.  Ehdotettu säännös on so-
veltamisalaltaan täsmällisesti rajattu henkilö-
luettelodirektiivin ja ehdotetun lain 3 §:n 11 
kohdan sisältöön, jossa suojaisten merialuei-
den rajauksen perusteista säädetään yksityis-
kohtaisesti. Liikenteen turvallisuusviraston 
määräykset olisivat asialliselta merkityksel-
tään teknisluontoista suojaisten merialueiden 

rajakoordinaattien määrittelyä. Näin ollen 
ehdotetulle ratkaisulle on olemassa sääntelyn 
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. 

Ehdotettu laki voidaan säätää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 

 

 
 

 

Laki 

matkustaja-aluksen henkilöluetteloista  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus  

Matkustajien ja laivaväen turvallisuuden ja 
pelastamismahdollisuuksien parantamiseksi 
sekä etsintä- ja pelastustoiminnan ja mahdol-
lisen onnettomuuden jälkiselvittelyjen tehos-
tamiseksi matkustaja-aluksella olevat henki-
löt on laskettava ja luetteloitava ennen aluk-
sen lähtöä satamasta siten kuin tässä laissa 
säädetään. 

 
2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin suomalai-
siin matkustaja-aluksiin ja sellaisiin ulkomai-
siin matkustaja-aluksiin, jotka saapuvat suo-
malaiseen satamaan tai lähtevät suomalaises-
ta satamasta.  

Tätä lakia ei sovelleta: 
1) sota-alukseen eikä joukkojenkulje-

tusalukseen; 
2) puolustusvoimien eikä rajavartiolaitok-

sen alukseen, ellei sitä säännöllisesti käytetä 

yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkusta-
jia;  

3) huviveneeseen, jolle ei ole määrätty 
miehitystä ja jolla ei kuljeteta yli 12:ta mat-
kustajaa kaupallisessa tarkoituksessa. 

 
3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) henkilöluettelodirektiivillä yhteisön jä-

senvaltioiden satamiin tai satamista liiken-
nöivillä matkustaja-aluksilla olevien henki-
löiden rekisteröinnistä annettua neuvoston di-
rektiiviä 98/41/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivillä 2002/84/EY;  

2) ISM-säännöstöllä kansainvälisen turval-
lisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta 
yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
336/2006 liitteessä I olevaa alusten turvallis-
ta toimintaa ja ympäristön pilaantumisen eh-
käisemistä koskevaa kansainvälistä turvalli-
suusjohtamissäännöstöä;  

3) SOLAS-yleissopimuksella vuoden 1974 
kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen 
turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen;  
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4) henkilöllä kaikkia aluksella olevia hen-
kilöitä iästä riippumatta; 

5) matkustajalla jokaista muuta henkilöä 
kuin aluksen päällikköä tai laivaväkeen kuu-
luvaa tai muuta, missä ominaisuudessa ta-
hansa alukseen toimeen otettua tai siinä aluk-
sen lukuun työskentelevää henkilöä; matkus-
tajien lukumäärään ei kuitenkaan lueta yhtä 
vuotta nuorempia lapsia; 

6) matkustaja-aluksella alusta ja suurno-
peusalusta, joka saa kuljettaa enemmän kuin 
12 matkustajaa;  

7) suurnopeusaluksella SOLAS-
yleissopimuksen X luvun 1 säännössä määri-
teltyä suurnopeusalusta; 

8) yhtiöllä matkustaja-aluksen omistajaa 
taikka muuta yhteisöä tai henkilöä, kuten lii-
kenteen harjoittajaa tai ilman miehistöä rah-
datun aluksen rahtaajaa, joka on laivanisän-
nän sijasta ottanut vastuun matkustaja-
aluksen käytöstä;  

9) yhtiön nimeämällä henkilöluettelon pitä-
jällä vastuullista maissa olevaa henkilöä, 
jonka yhtiö on nimennyt täyttämään ISM-
säännöstön velvoitteet, tai maissa olevaa 
henkilöä, jonka yhtiö on nimennyt vastaa-
maan yhtiön matkustaja-aluksella olevia 
henkilöitä koskevien tietojen säilyttämisestä 
ja niiden lähettämisestä tiedoksi hätätilan-
teessa tai onnettomuuden jälkeen; 

10) Suomen sisävesialueella suomalaisia 
jokia, järviä ja kanavia;  

11) suojaisella merialueella avomeren vai-
kutuksilta suojassa olevaa merialuetta, jolla 
matkustaja-alus ei milloinkaan ole yli kuuden 
meripeninkulman päässä suojapaikasta, jossa 
haaksirikkoutuneet voivat nousta maihin, ja 
jonka lähistöllä etsintä- ja pelastuspalvelut 
voidaan hoitaa;  

12) säännöllisellä liikenteellä sarjaa laiva-
matkoja kahden tai useamman saman sata-
man välillä tai risteilyliikenteenä satamasta 
samaan satamaan joko julkaistun aikataulun 
mukaisesti tai niin säännöllisesti tai usein, et-
tä matkat muodostavat järjestelmällisen sar-
jan;  

13) kansainvälisellä matkalla merimatkaa 
Suomen satamasta Suomen ulkopuolella ole-
vaan satamaan tai päinvastoin sekä merimat-
kaa Suomen satamasta Suomen aluevesien 
ulkopuolelle. 

 

 4 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön  

Jollei tässä laissa toisin säädetä, matkusta-
ja-aluksen henkilöluetteloon sisältyvän hen-
kilötiedon käsittelyyn ja henkilöluetteloon 
merkityn oikeuksiin sovelletaan, mitä henki-
lötietolaissa (523/1999) säädetään. 

 
 

 2 luku 

Henkilöiden luettelointi ennen matkusta-
ja-aluksen lähtöä satamasta 

5 § 

Henkilöiden lukumäärän laskeminen ja il-
moittaminen 

Yhtiön on huolehdittava siitä, että ennen 
matkustaja-aluksen lähtöä satamasta alukses-
sa olevat henkilöt lasketaan ja lukumäärä il-
moitetaan aluksen päällikölle sekä yhtiön 
nimeämälle henkilöluettelon pitäjälle tai 
henkilöluettelon pitäjän vastuulla olevaan yh-
tiön muuhun maissa olevaan vastaavaan jär-
jestelmään. Alus, sen lähtö- ja tuloaika ja rei-
tit on yksilöitävä maihin tehtävässä ilmoituk-
sessa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta henki-
löiden lukumäärän ilmoittamisesta yhtiön 
nimeämälle henkilöluettelon pitäjälle tai yh-
tiön muuhun maissa olevaan vastaavaan jär-
jestelmään ovat kuitenkin vapautettuja mat-
kustaja-alukset, jotka liikennöivät yksin-
omaan Suomen sisävesialueella tai sellaises-
sa säännöllisessä liikenteessä Suomen suojai-
silla merialueilla, jossa satamien välinen 
matka kestää alle tunnin. 

 
6 § 

Henkilötietojen kirjaaminen ja ilmoittaminen 

Jos matkustaja-aluksen matkan pituus on 
yli 20 meripeninkulmaa lähtöpaikasta, yhtiön 
on 5 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi huo-
lehdittava siitä, että aluksella olevien henki-
löiden sukunimi, etunimi, sukupuoli, kansa-
laisuus sekä se, ovatko he aikuisia, lapsia vai 
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sylilapsia, taikka heidän ikänsä, syntymävuo-
tensa tai syntymäaikansa kirjataan.  

Yhtiön on huolehdittava siitä, että henkilö-
tiedot kerätään ennen aluksen lähtöä sata-
masta ja toimitetaan viimeistään 30 minuutin 
kuluttua lähdöstä yhtiön nimeämälle henkilö-
luettelon pitäjälle tai henkilöluettelon pitäjän 
vastuulla olevaan yhtiön muuhun maissa ole-
vaan vastaavaan järjestelmään. Jos matkusta-
ja-aluksen matkan pituus on yli 40 meri-
peninkulmaa lähtöpaikasta, henkilötiedot on 
toimitettava mainitussa ajassa myös aluksen 
päällikölle.  

Jos matkustaja-alus liikennöi vain Suomen 
sisävesialueella tai Suomen suojaisilla meri-
alueilla, se on kuitenkin vapautettu 1 ja 2 
momentissa tarkoitetusta kirjaamis- ja ilmoi-
tusvelvollisuudesta. 

 
  

7 § 

Erityisten tietojen kirjaaminen ja ilmoittami-
nen 

Kansainvälisellä matkalla tai, jos henkilö-
tiedot on kirjattava 6 §:n mukaisesti, henkilö-
luetteloon on matkustajan tai hänen huolta-
jansa pyynnöstä merkittävä myös sellainen 
vanhuuden, vammaisuuden tai muun syyn 
aiheuttama huolenpidon tai avun tarve, jolla 
on merkitystä pelastustoimenpiteiden kannal-
ta. 

Yhtiön on varmistettava, että 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot kirjataan ja toimitetaan en-
nen aluksen lähtöä satamasta aluksen päälli-
kölle ja yhtiön nimeämälle henkilöluettelon 
pitäjälle tai henkilöluettelon pitäjän vastuulla 
olevaan yhtiön muuhun maissa olevaan vas-
taavaan järjestelmään. 

 
 

8 § 

Aluksen päällikön huolehtimisvelvollisuus 

Aluksen päällikön on ennen aluksen lähtöä 
satamasta varmistettava, ettei aluksella olevi-
en henkilöiden lukumäärä ylitä määrää, jonka 
kuljettaminen on aluksella sallittua. 

 
 

3 luku 

Henkilöluettelointijärjestelmä 

 
9 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän käyttötarkoi-
tus 

Henkilöluettelointijärjestelmän tarkoituk-
sena on parantaa matkustajien ja laivaväen 
turvallisuutta ja pelastamismahdollisuuksia 
sekä tehostaa etsintä- ja pelastustoimintaa ja 
mahdollisen onnettomuuden jälkiselvittelyjä. 

 
 
 

10 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän perustaminen 
ja hyväksyminen sekä henkilöluettelon pitä-

jän nimeäminen 

Yhtiön, jonka matkustaja-alus on merkitty 
Suomen alusrekisteriin, on perustettava hen-
kilöluettelointijärjestelmä, jos yhtiön on 5 §:n 
mukaisesti laskettava ja ilmoitettava matkus-
taja-aluksella olevien henkilöiden lukumäärä 
tai 6 §:n mukaisesti kirjattava ja ilmoitettava 
aluksella olevien henkilöiden henkilötiedot. 
Samoilla tai samanlaisilla reiteillä ei saa 
käyttää eri järjestelmiä ilman erityistä syytä.  

Yhtiön on haettava henkilöluettelointijär-
jestelmälleen Liikenteen turvallisuusviraston 
hyväksyntä ennen järjestelmän käyttöönot-
toa. Yhtiön on nimettävä henkilöluettelon pi-
täjä ja ilmoitettava tämän yhteystiedot Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle. Yhtiön on an-
nettava Liikenteen turvallisuusvirastolle 
myös muut järjestelmän hyväksymistä varten 
tarvittavat tiedot ja selvitykset.  

Liikenteen turvallisuusviraston on hyväk-
syttävä järjestelmä, jos se täyttää tämän lain 
vaatimukset.  

Jos henkilöluettelointijärjestelmään teh-
dään olennaisia muutoksia, yhtiön on haetta-
va muutoksille Liikenteen turvallisuusviras-
ton hyväksyntä. 
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11 §  

Henkilöluettelointijärjestelmän tietosisältö 

Yhtiö ja henkilöluettelon pitäjä saa henki-
löluettelointijärjestelmää varten kerätä ja tal-
lentaa: 

1) 5 §:ssä tarkoitetun henkilöiden lukumää-
rän; 

2) 6 §:ssä tarkoitetut henkilötiedot; 
3) 7 §:ssä tarkoitetut matkustajaa koskevat 

erityiset tiedot;  
4) yksilöidyt tiedot aluksesta, sen lähtö- ja 

tuloajoista ja reiteistä. 
 
 

12 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän toimintavaa-
timukset 

Yhtiön on suunniteltava ja toteutettava 
henkilöluettelointijärjestelmänsä siten, että: 

1) järjestelmään tallennetut tiedot ovat hel-
posti luettavassa muodossa;  

2) järjestelmään tallennetut tiedot ovat tar-
vittaessa vaivattomasti rajavartiolaitoksen, 
Liikenteen turvallisuusviraston, Hätäkeskus-
laitoksen, poliisin, tullilaitoksen, Onnetto-
muustutkintakeskuksen sekä pelastuslaissa 
(468/2003) tarkoitettujen pelastusviranomais-
ten ja pelastuslaitoksen saatavilla; 

3) järjestelmä toimii joustavasti ja ettei 
alukseen tulevia tai sieltä poistuvia matkusta-
jia viivytetä aiheettomasti;  

4) järjestelmään tallennetut tiedot suojataan 
tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla 
toimenpiteillä, jotta ne eivät tuhoutuisi tai 
häviäisi vahingossa, tai niitä ei vahingossa tai 
laittomasti hävitettäisi, muutettaisi, luovutet-
taisi, paljastettaisi, siirrettäisi tai annettaisi 
käyttöön ilman lupaa, taikka muutoin käsitel-
täisi laittomasti. 
 

13 § 

Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä 

Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä 
vastaa 5—7 §:ssä tarkoitettujen tietojen säi-
lyttämisestä ja tallentamisesta henkilöluette-
lointijärjestelmään sekä tietojen lähettämises-

tä 12 §:n 2 kohdassa tarkoitetuille etsintä- tai 
pelastustoimintaan osallistuville viranomai-
sille tiedoksi hätätilanteessa tai onnettomuu-
den jälkeen.  

Jos yhtiö nimeää uuden henkilöluettelon 
pitäjän tai henkilöluettelon pitäjän yhteystie-
dot muuttuvat, yhtiön on ilmoitettava muu-
toksista Liikenteen turvallisuusvirastolle. 

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava, kuka yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä on ja tämän yhteystiedot sekä näissä 
tiedoissa tapahtuneet muutokset meripelas-
tuskeskukselle ja Hätäkeskuslaitokselle, joil-
ta 12 §:n 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset 
voivat tarvittaessa saada nämä tiedot.  

 
 

4 luku 

Tietojen luovuttaminen ja säilyttämisaika  

14 §  

Tietojen luovuttaminen 

Yhtiö ja yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä saa luovuttaa henkilöluetteloihin mer-
kityt tiedot etsintä- tai pelastustoimintaa sekä 
onnettomuuden jälkiselvittelyjä varten aino-
astaan rajavartiolaitokselle, Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle, Hätäkeskuslaitokselle, 
poliisille, tullilaitokselle, Onnettomuustutkin-
takeskukselle sekä pelastuslaissa tarkoitetuil-
le pelastusviranomaisille ja pelastuslaitoksel-
le.  

Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti. 

Viranomaisen oikeudesta saada tässä laissa 
tarkoitettuja tietoja muuhun kuin 1 momen-
tissa mainittuun tarkoitukseen säädetään 
erikseen. 
 
 

15 § 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Jollei tämän lain 6 ja 7 §:n nojalla kerättyjä 
henkilötietoja tarvita etsintä- tai pelastustoi-
mintaa tai onnettomuuden selvittämistä tai 
tutkintaa varten, yhtiön on huolehdittava sii-
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tä, että ne hävitetään aikaisintaan 24 tunnin 
kuluttua ja viimeistään 72 tunnin kuluttua 
aluksen saapumisesta määräsatamaan. 

 
5 luku 

Valvonta, hallintopakkokeinot ja seuraa-
mukset 

16 § 

Valvonta  

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tä-
män lain säännösten noudattamista. Liiken-
teen turvallisuusvirasto tekee henkilöluette-
lointijärjestelmän toimivuutta koskevia tar-
kastuksia. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan ulo-
tu asumiseen tarkoitettuihin tiloihin.  

Jos yhtiö ei noudata tämän lain säännöksiä 
ja niiden rikkominen on selvää ja vakavaa, 
Liikenteen turvallisuusviraston on viipymättä 
ilmoitettava siitä aluksen lippuvaltiolle. 

  
17 § 

Hallintopakkokeinot 

Jos yhtiö, yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä tai aluksen päällikkö ei noudata tämän 
lain säännöksiä, Liikenteen turvallisuusviras-
to voi velvoittaa tämän korjaamaan havaitun 
puutteen tai epäkohdan. Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi asettaa puutteen tai epäkoh-
dan korjaamiselle määräajan, jonka pituus 
riippuu puutteen tai epäkohdan vakavuudesta 
ja laajuudesta. Määräaika voi olla enintään 
kuusi kuukautta. Päätöksen tehosteeksi voi-
daan asettaa uhkasakko ja, jos kyse ei ole vä-
häisestä puutteesta tai epäkohdasta, myös 
uhka, että aluksen matkanteko keskeytetään. 
Uhkasakosta ja keskeyttämisuhasta säädetään 
uhkasakkolaissa (1113/1990). 

 
  

18 §  

Henkilöluettelorikkomus matkustaja-
aluksella 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta  

1) laiminlyö 5 §:ssä säädetyn laskemis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

2) laiminlyö 6 §:ssä säädetyn kirjaamis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

3) laiminlyö 7 §:ssä säädetyn kirjaamis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

4) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn huolehtimis-
velvollisuuden, 

5) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn perustamis-, 
nimeämis- tai ilmoittamisvelvollisuuden,  

6) kerää ja tallentaa tietoja henkilöluette-
lointijärjestelmää varten 11 §:ssä säädetyn 
vastaisesti; 

7) laiminlyö 13 §:n 1 ja 2 momentissa sää-
detyn säilyttämis-, tallentamis- tai lähettä-
misvelvollisuuden tai ilmoittamisvelvolli-
suuden,   

8) luovuttaa tietoa 14 §:ssä säädetyn luo-
vuttamisoikeuden vastaisesti, tai 

9) laiminlyö15 §:ssä säädetyn hävittämis-
velvollisuuden,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa rangais-
tusta, henkilöluettelorikkomuksesta matkusta-
ja-aluksella sakkoon.  

Joka rikkoo 17 §:n nojalla määrättyä uh-
kasakolla tehostettua velvoitetta, tulee jättää 
tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta. 

 
19 § 

Viittaukset rikoslakiin 

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta tuo-
mitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 9 §:n 
mukaan ja tietomurrosta rikoslain 38 luvun 8 
tai 8 a §:n mukaan. Rangaistus salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan. 

 
 
 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

20 § 

Vapautukset 

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava henkilöluettelodirektiivin 9 artiklan 3 
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kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle luettelointivaatimusten vapautuk-
sista, joita 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n 3 mo-
mentin mukaan on muualla kuin Suomen si-
sävesialueella. 

 
 
 

21 §  

Poikkeukset 

Yhtiöllä ei ole 6 §:n mukaista henkilöiden 
kirjaamis- ja ilmoittamisvelvollisuutta sellai-
sen alueen säännöllisessä liikenteessä, jolle 
Euroopan yhteisöjen komissio on myöntänyt 
kokonaan tai osittain poikkeuksen henkilö-
luettelodirektiivin 5 artiklan 1 kohdan vaati-
muksista direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa 
säädetyin edellytyksin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua poikkeus-
ta koskeva hakemus on osoitettava liikenne- 
ja viestintäministeriölle. Liikenne- ja viestin-
täministeriö hakee esitettyä poikkeusta Eu-
roopan yhteisöjen komissiolta, jos henkilödi-
rektiivin 9 artiklan 4 kohdassa säädetyt edel-
lytykset täyttyvät. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön on ennen päätöksen tekemistä pyy-
dettävä asiasta lausunto Liikenteen turvalli-
suusvirastolta, rajavartiolaitokselta sekä 
myös Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta 
niissä tapauksissa, joissa poikkeuksella on 
merkitystä Ahvenanmaan maakunnan liiken-
teelle. 

Poikkeus voi koskea Suomen satamista lii-
kennöiviä matkustaja-aluksia, jotka purjehti-
vat SOLAS-yleissopimuksen sopimuspuole-
na olevan muun kuin Euroopan yhteisön jä-
senvaltion lipun alla vain, jos kyseinen valtio 
antaa siihen luvan. 

 
 
 

22 §  

Määräykset suojaisista merialueista ja niiden 
rajoista 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset 3 §:n 11 kohdassa tar-
koitetuista suojaisista merialueista ja niiden 
rajoista. 

23 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymi-
sestä perittävä maksu 

Henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymi-
sestä peritään maksu siten kuin valtion mak-
superustelaissa (150/1992) säädetään. 

 
 

24 § 

Muutoksenhaku 

Liikenteen turvallisuusviraston sekä liiken-
ne- ja viestintäministeriön tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Liikenteen turvalli-
suusviraston päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää.  

Liikenteen turvallisuusviraston henkilöluet-
telointijärjestelmän hyväksymisestä perittä-
vään maksuun haetaan muutosta siten kuin 
valtion maksuperustelain 11 b §:ssä sääde-
tään. 

 
25 § 

Tuomioistuin 

Muissa kuin 24 §:ssä tarkoitetuissa tämän 
lain mukaan käsiteltävissä asioissa toimival-
tainen tuomioistuin määräytyy merilain 
(674/1994) 21 luvun säännösten mukaan. 

 
7 luku 

Voimaantulo  

26 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan matkustaja-aluksen 
henkilöluetteloista 21 päivänä syyskuuta 
2000 annettu valtioneuvoston asetus 
(824/2000) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 



 HE 210/2009 vp  
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27 § 

Siirtymäsäännös 

Tämän lain voimaan tullessa käytössä ole-
ville henkilöluettelointijärjestelmille on haet-

tava 10 §:n 2 momentin mukainen hyväksyn-
tä vuoden kuluessa lain voimaantulosta.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 

————— 
 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


