
1

Monialaisiin merionnettomuuksiin  
varautumisen yhteistoimintasuunnitelma

Matkustaja- ja miehistötietojen kerääminen, 
uhrien tunnistaminen ja omaisille tiedotta-
minen sisältyy poliisitutkintaan tai esitutkin-
taviranomaisen suorittamaan esitutkintaan. 

Matkustaja ja miehistötietojen keräämises-
sä tukeudutaan laissa (1038/2009) mat-
kustaja-aluksen henkilöluetteloista tarkoi-
tettuun henkilörekisteriin, jossa on alus- ja 
matkakohtaisesti matkustaja- ja miehistötie-
dot. 

Matkustaja- ja miehistötietoja poliisi kerää 
onnettomuudesta evakuoitujen vastaan-
oton yhteydessä heti evakuointikuljetusten 
vastaanotossa maissa sekä myöhemmin 
evakuointitiloissa. Lisäksi tietoja kerätään 
poliisin tiedustelutoimintaan liittyvien omais-
kyselyjen yhteydessä. Näitä tietoja verra-
taan matkustajarekisteritietoihin. Poliisi voi 
tarvittaessa käyttää Punaisen Ristin apua 
onnettomuuden uhrien tietojen keräämi-
sessä ja luetteloinnissa. Tietojen keräämi-
sestä ja säilyttämisestä vastaa näissäkin ta-
pauksissa poliisi.

Keskusrikospoliisissa toimivan uhrintunnis-
tus- eli DVI (Disaster Victim Identification) 

-yksikön tehtävänä on tunnistaa suuronnet-
tomuuksissa tai muuten kuolleita henkilöitä, 
joiden henkilöllisyyttä ei voida muulla tavoin 
luotettavasti selvittää. Tavoitteena on selvit-
tää aukottomasti vainajan henkilöllisyys, jot-
ta hänet voidaan julistaa kuolleeksi. 

Suomen DVI-yksikkö käyttää työssään In-
terpolin jäsenmaiden hyväksymää toiminta-
mallia, jota täydennetään Keskusrikospolii-
sissa kehitetyillä menetelmillä. 

Yksikkö koostuu oman toimensa ohel-
la uhrintunnistustoimintaan määrätystä 
Keskusrikospoliisin henkilöstöstä, THL:n 
asiantuntijoista kuten oikeuslääkäristä ja 
oikeushammaslääkäristä sekä heidän vara-
miehistään. Kaikki ovat saaneet tehtävään 
erikoiskoulutuksen. Lisäksi ryhmällä on 
DVI-tunnistuskoulutuksen saaneita yhdys-
miehiä jokaisessa poliisilaitoksessa. Yksi-
kön jäsenet kuuluvat hallinnollisesti omiin 
yksiköihinsä, mutta tunnistustehtävissä he 
ovat osa uhrintunnistusyksikköä. Yksikkö 
hoitaa tunnistustehtävää tutkinnanjohtajan 
tai tutkinnasta vastaavan henkilön alaisuu-
dessa. Lisäksi on käytössä omaispoliisit, jot-
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ka hoitavat tiedonvälitystä uhrintunnistus-
yksikön ja omaisten välillä.

Suomen DVI-yksikkö toimii yhteistyös-
sä muiden maiden vastaavien yksikköjen 
kanssa. Jos suuronnettomuus sattuu jossa-
kin Pohjoismaista, toimintaa johtaa onnet-
tomuusmaan yksikkö, jota muiden Pohjois-
maiden yksiköt avustavat. Kun onnettomuus 
sattuu Pohjoismaiden ulkopuolella, yksiköt 
toimivat yhteistyössä paikallisten viran-
omaisten kanssa. 

Poliisi vastaa sekä menehtyneiden omai-
sille tiedottamisesta että muustakin asiaan 
liittyvästä tiedottamisesta. Ulkomaille tiedot 
toimitetaan KRP:n toimesta yhteistyössä ul-
koministeriön tai Interpolin kanssa. Mikäli 
suuronnettomuudessa on ulkomaisia hen-
kilöitä mukana, KRP luo yhteyden ulkomi-
nisteriön kanssa mahdollisimman nopeasti.


