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Insamling av uppgifter om resenärer, identifiering av offren, underrättelse till 

anhöriga 

Insamling av uppgifter om resenärer och besättning, identifiering av offren och 
underrättelse till de anhöriga hör till polisutredningen eller till 
förundersökningen som utförs av förundersökningsmyndighet.  
 
Insamlingen av uppgifter om resenärer och besättning stöder sig på det 
personregister som avses i lagstiftningen om passagerarlistor för 
passagerarfartyg och i vilket det finns uppgifter om fartyget och resespecifika 
uppgifter om resenärerna och besättningen.  
 
Polisen samlar in uppgifter om resenärerna och besättningen i samband med 
mottagningen av dem som evakuerats från olyckan, omedelbart vid 
mottagningen av evakueringstransporterna på land och senare i 
evakueringslokalerna. Därutöver samlas uppgifter in i samband med 
förfrågningar från anhöriga för polisens underrättelseverksamhet. Dessa 
uppgifter jämförs med uppgifterna i passagerarregistret. 
 
DVI-enheten (Disaster Victim Identification) vid centralkriminalpolisen har till 
uppgift att identifiera personer som har dött i samband med storolyckor eller 
vars identitet inte annars har kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt. Målet är 
att till hundra procent fastställa den dödes identitet så att personen kan 
dödförklaras.  
 
DVI-enheten i Finland använder i sitt arbete ett tillvägagångssätt som har 
godkänts av Interpols medlemsländer kompletterat med metoder som har 
utvecklats vid Centralkriminalpolisen.  
 
Enheten för identifiering av offer för storolyckor har sorterat under 
Centralkriminalpolisen sedan 1991. I internationell verksamhet kallas den för 
The Finnish DVI-Team. Enheten består av anställda vid Centralkriminalpolisen 
som har förordnats att vid sidan av sitt eget arbete identifiera döda kroppar, 
rättsläkare och rättstandläkare samt ersättare för dem. I gruppen ingår också 
en psykolog och en teolog. Alla har fått specialutbildning för uppgiften. 
Dessutom har gruppen vid polisens tekniska forskningscentraler 
sambandsmän som har fått utbildning i DVI-identifiering.  
 
Finlands DVI-enhet samarbetar med motsvarande enheter i andra länder. Det 
finns sådana enheter i över 30 länder Om en storolycka inträffar någonstans i 
ett nordiskt land leds arbetet av enheten i det land där olyckan har inträffat 
och enheterna i de andra nordiska länderna bistår. När en olycka inträffar 
utanför de nordiska länderna samarbetar enheterna med de lokala 
myndigheterna. 
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Polisens egen informationsverksamhet publicerar uppgifterna om dem som 
räddats i samband med olyckan. I sin information kan polisen bistås av 
frivilligorganisationer. 
 
Polisen underrättar personligen de omkomnas anhöriga om saken. Uppgifter 
till utlandet lämnas antingen med hjälp av utrikesministeriet eller Interpol. 


