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MERIKULJETUSTILASTOT  JA  ULKOMAANLIIKENTEEN  MERIKULJETUS
-TIETOJEN  KERÄÄMISESSÄ KÄYTETTÄ  VAT  LOMAKKEET  

Merenkulkuhallitus  on 16.12.1996  antanut tavaroiden  ja  matkustajien merikuljetuksia koskevista 
tilastoista määräyksen (Dnro  10/034/96),  jolla saatettiin voimaan merikuljetuksia koskevista 
tilastoista annettu Euroopan unionin neuvoston direktiivi 95/64/EY. Lisäksi Merenkulkulaitos  on 
1.9.2003  antanut ulkomaanliikenteen merikuijetustietojen keräämisessä käytettävistä lomakkeista 
määräyksen (Dnro  1200/00/2003),  jonka mukaan ulkomaanliikenteen merikuijetustietojen 
antamisessa  on  käytettävä IMO:n  FAL-lomakkeita. 

Merenkulkulaitosta  koskevan lainsäädännön uudistamiseen liittyvistä säädösteknisistä seikoista 
johtuen Merenkulkulaitos  on 30.12.2003  antanut edellä mainitut määräykset uudelleen Meren-
kulkulaitoksesta annetun  lain (939/2003) 2 §:n 2  momentin  nojalla. Samalla määräyksiin  on  tehty 
eräitä teknisiä korjauksia. Määräysten asiasisältöä ei ole muutettu. 

Oheisena  olevat uudet määräykset tulevat voimaan  1.1.2004.  
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MERENKULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	 Antopäivä:  30.12.2003 
Dnro:  2007/00/2003 

Sisältöalue: 	 Merikuijetustilastojen  kerääminen 

Säädösperusta: 	Laki Merenkulkulaitoksesta  (939/2003) 2 §:n 2  momentti 
Euroopan unionin neuvoston direktiivi 95/64/EY,  8.12.1995, 

 tavaroiden  ja  matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 
EYVL N:o  L 320, 30.12.1995, s. 25  

Voimassaoloaika: 	1.1.2004 -  toistaiseksi 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYKSET 
TAVAROIDEN  JA  MATKUSTAJIEN MERIKULJETUKSIA 

KOSKEVISTA TILASTOISTA 

Annettu Helsingissä  30  päivänä joulukuuta  2003 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt Merenkulkulaitoksesta  21  päivänä marraskuuta  2003  annetun  lain 
(939/2003) 2 §:n 2  momentin  nojalla: 

Määräysten tarkoitus  

Merenkulkulaitos  laatu tilastoja suomalaisissa satamissa käyvien alusten meritse kuljettamista 
tavara-  ja matkustajamääristä  näiden määräysten mukaisesti. 

Tilastoja varten tarvittavat tiedot kerätään vähintään tavaroiden  ja  matkustajien merikuljetuksia 
koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin (95/64/EY)  edellyttämässä laaj uudessa.  

2  
Tietojen keruu 

Alusten omistajat  tai  heidän edustajansa  ja  satamat ovat velvollisia toimittamaan Merenkulku- 
laitokselle tavaroita  ja  matkustajia sekä aluksia koskevat tiedot Merenkulkulaitoksesta atmetun 

 lain (939/2003) 2 §:n 2  momentin  mukaisesti. 
Merenkulkulaitos  muokkaa saamansa tiedot siten, että tietojenkeruun tunnusmerkit eli kunkin 

alan tilastomuuttujat, niiden luokittelussa käytettävät nimikkeistöt sekä niiden havaintojaksot 
vastaavat sitä, mitä direktiivin 95/64/EY liitteissä  on  määritelty. 



Satamat 

Merenkulkulaitos  valitsee Euroopan yhteisöjen  komission, direktiivin 95/64/EY  tarkoitusta 
varten laatimasta satamaluettelosta sellaiset satamat, joissa käsitellään vuosittain yli miljoona 

 tonnia  tavaroita  tai  joiden kautta kulkee vuosittain yli  200 000  matkustajaa. Jokaisen valitun 
sataman tavara-  ja matkustajamääristä  toimitetaan direktiivin 95/64/BY liitteen  VIII  mukaiset 
yksityiskohtaiset tiedot siltä osin kuin edellä mainitut valintakriteerit täyttyvät. Muilta osin 
toimitetaan tarvittaessa  2  momentin  mukaiset yhdistetyt tiedot. 

Satamista, joita ei valita luettelosta, toimitetaan yhdistetyt tiedot direktiivin 95/64/EY liitteen 
Tiedosto  A 3:n  mukaisesti.  

4 
Tietojenkeruun  tulosten toimittaminen 

Merenkulkulaitos  toimittaa tietoj enkeruun tulokset Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 
tiedostoina, jotka ovat yhteensopivia direktiivin 95/64/BY liitteessä  VIII määriteltyjen  tilasto-
tiedostojen kanssa. Merenkulkulaitos antaa lisäksi Euroopan yhteisöjen komissiolle kaikki tiedot 
tietojen tuottamiseen käytettävistä menetelmistä sekä keruumenetelmiin tehdyistä huomattavista 
muutoksista. 

Tulokset toimitetaan viiden kuukauden kuluessa havaintojakson päättymisestä neljännes-
vuosittain kerättävien tietojen osalta  ja  kandeksan kuukauden kuluessa vuosittaisten tietojen 
osalta. 

Voimaan  tulo  

Nämä määräykset tulevat voimaan  1  päivänä tammikuuta  2004.  

Helsingissä  30  päivänä joulukuuta  2003  

Pääjohtaja 	 Jukka  Hirvelä 

Tilastoasiantuntija 	 Risto Hytti 



MERENKULKULAITOS 	MAARAYS 	 Antopäivä:  30.12.2003 
Dnro:  2006/00/2003 

Sisältöalue: 	 Ulkomaanliikenteen merikuijetustietojen keräämisessä käytettävät 
lomakkeet 

Säädösperusta: 	Laki Merenkulkulaitoksesta  (939/2003) 2 §:n 2  momentti 
Euroopan parlamentin  ja  neuvoston direktiivi 2002/6/EY,  18.2.2002, 

 yhteisön  j äsenvaltioiden  satamiin saapuvia  j altai  satamista lähteviä 
aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista 
EYVL  N:o  L 67, 9.3.2002, s. 31  

Voimassaoloaika: 	1.1.2004 -  toistaiseksi 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYKSET 
	

. 

ULKOMAANLIIKENTEEN MERIKULJETUSTIETOJEN KERÄÄMISESSÄ 
KAYTETTÄVISTA LOMAKKEISTA 

Annettu Helsingissä  30  päivänä joulukuuta  2003 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt Merenkulkulaitoksesta  21  päivänä marraskuuta  2003  annetun  lain 
(939/2003) 2 §:n 2  momentin  nojalla:  

1 

Merenkulkulaitoksen  tehtävänä  on Merenkulkulaitoksesta  annetun  lain (939/2003) 2 § :n 
2  momentin  mukaan kerätä suunnittelu-  ja valvontatehtäviään  sekä merenkulkutilastojen laatimista 
varten tietoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa  ja aluksissa kuijetettavista  matkustaja- 
ja tavaramääristä.  

2  

Alusten omistajat  tai  heidän edustajansa ovat Merenkulkulaitoksesta annetun  lain 2 §:n 
2  momentin  nojalla velvollisja toimittamaan Merenkulkulaitokselle  1 § : ssä  tarkoitetut tiedot.  

3  

Näissä määräyksissä tarkoitettujen ulkomaanliikenteen merikuijetustietojen antamisessa  on 
 käytettävä IMO:n  FAL-lomakkeita siten kuin niistä määrätään Tullihallituksen  1  päivänä 

syyskuuta  2003  antamassa määräyksessä Dnro  155/010/03. 



fl  

Nämä määräykset tulevat voimaan  1  päivänä tammikuuta  2004.  

Helsingissä  30  päivänä joulukuuta  2003  

Pääjohtaja 	 Jukka  Hirvelä 

Tilastoasiantuntija 	 Risto Hytti  
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