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MITEN KAIKKI ALKOI?
Merenkulkua on ollut niin kauan kuin on käyty kauppaa ja päinvastoin. Merenkulun historian 
alkuvaiheissa, purjealusten aikaan, aluksen omistaja toimi aluksen päällikkönä, joka hankki lastin, 
purjehti aluksen määräsatamaan ja hoiti alustaan koskevat asiat satamassa. Näin oli myös Suomessa.

1700-luku
Aluksen päällikkö hoiti myös koko kaupankäynnin eli myi lastin määräsatamassa ja osti sitten uuden 
lastin. Ja sitten purjehdittiin eteenpäin. Jo 1720 annettiin kuitenkin Ruotsi-Suomessa ensimmäinen 
asetus laivameklareiden toiminnasta. Siinä säädettiin, että virallisten meklareiden tuli välittää laivojen 
ostoa ja vakuutusta, merilainaa, vuokraa eli ”arentia”  ja rahtia koskevia sopimuksia. Meklarit saivat 
periä työstään ”kurtaasia” eli palkkiota.

Vuonna 1748 annettiin toinen asetus, jonka mukaan vain asianmukaisesti määrätyt laivameklarit saivat 
harjoittaa laivanselvitystä. Meklarit nimitti maistraatti, mutta hakemukset osoitettiin kauppaa käyvälle 
porvaristolle ja laivanvarustajille.

MITEN
kaikki

ALKOI?

SUOMEN LAIVAMEKLARILIITON HISTORIA - MITEN KAIKKI ALKOI?

4



Meklareiden tehtävinä oli mm.
•  selvitysasiakirjojen hankkiminen
•  passit
•  vieraiden laivurien opastaminen
•  lastaukseen liittyvistä asioista huolehtiminen

1800-luku
Tilanne muuttui 1800-luvulla, kun höyryvoima otettiin käyttöön. Säännöllinen ja 
nopeampi liikenne loi tarpeen yrityksille, joiden kanssa alusten omistajat teki-
vät yhteistyösopimuksia. Postilaitoksen ja erityisesti lennätinliikenteen kehitys 
nopeutti ja helpotti yhteyksien pitoa ja laajensi asiamiesten työkuvaa.  Tarvittiin 
meklarien verkosto, joka otti hoitaakseen aiemmin aluksen päällikölle kuuluneita 
satamarutiineja.

Venäjän vallan aikaan 1863 meklareita koskevia määräyksiä selvennettiin, kun 
annettiin uudet laivameklari- ja laivanselvitysasetukset. Niiden mukaan meklari 
huolehti:
 • tavaroiden ja laivojen ostoa ja myyntiä koskevista asiakirjoista
 • vekseleistä
 • sopimuksista
 • rahtaus- ja selvitysasiakirjoista

Nimitys laivameklari (shipbroker) vakiintui 1800-luvulla. Laivameklareiden työn-
kuva muotoutui silloin omaksi kokonaisuudeksi, joka sisälsi pitkälti samoja asioita 
kuin nykyisin.

Purjelaivojen aikaan aluksen päälliköllä oli aikaa hoitaa satamamuodollisuudet.

Höyrylaivojen yleistyminen loi tarpeen laivameklareiden ammattikunnalle.

SUOMEN LAIVAMEKLARILIITON HISTORIA - MITEN KAIKKI ALKOI?
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Suomen itsenäistymisen jälkeen perustettiin lukuisia yhdistyksiä. Konsuli Kasimir 
Lundbergin aloitteesta kutsuttiin 3.4.1919 kokoon meklariyhdistyksen aloittava 
kokous. Paikaksi valittiin Helsingin hienoimpana pidetty, 1851 perustettu Kleinehin 
hotelli Pohjoisesplanadilla.

Aloittavaan kokoukseen osallistuivat Oscar A. Olsen (Victor EK), Oscar Sandström 
(John Dahlberg), J.Blom (Lars Krogius), J.Jansson (Wikeström & Krogius), Charles 
Lindholm (C.Walhroos), Gerhard Ramsland (Cadenius & Grahn), J. Nurminen
ja V.Pettersson (John Nurminen), Carl Gädeke (Schröder & Co), Viking Damström 
ja Henry Elmgren (H.Elmgren & Co) ja V. Heinrichs (Grundström & Heinrichs). 
Uuden yhdistyksen nimeksi päätettiin antaa ”Finlands Skeppsmäklareförbund 
Suomen Laivameklari Yhdistys”.

Aloittava kokous päätti kutsua mukaan kaikki Suomen laivameklarit mukaan 
perustamaan yhdistystä. Toiminnan käynnistävä kokous pidettiin 26.4.1919 
hotelli Kämpissä ja siinä oli mukana jo 29 yritystä. Kokouksessa päätettiin yhdis-
tyksen perustamisesta ja asetettiin komitea laatimaan sääntöjä.

Sääntökomiteaan valittiin yhdistyksen tuleva puheenjohtaja Hugo Dahl sekä 
V. Pettersson ja Oscar Ohlsen. Tässä kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin jo 
liiton ensimmäinen, Kasimir Lundbergin laatima selvitystariffi.

Laivameklareiden varsinainen perustava kokous pidettiin hotelli Kämpissä 
18.3.1920. Kokouksen puheenjohtajana oli Hugo Dahl, joka myöhemmin 
samana vuonna valittiin koko liiton puheenjohtajaksi. Puheenjohtajana hän 
hoiti oman toimensa ohella myös kaikki liiton toimintaan liittyneet juoksevat 
asiat aina vuoteen 1945 saakka.

Yhdistyksen toimielimet
Liiton varsinaiset toimielimet ovat koko sen olemassaolon ajan olleet vuosiko-
kous, puheenjohtaja ja hallitus. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä tunnetut 
laivanselvitystä, laivameklari- ja/tai linja-agentuuritoimintaa harjoittavat oikeus-
kelpoiset yhteisöt. Kullakin jäsenyrityksellä on äänioikeus vuosikokouksessa. 
Vuosikokous valitsee hallituksen, joka valitsee liiton asiamiehen tai nykyisin 
toiminnanjohtajan.

Vuosikokouksessa 1925 asetettiin hallituksen avuksi neuvoa-antava valiokunta, 
joka antaisi näkemyksensä hallituksen pyynnöstä. Valiokunta toimi vuoteen 1939 
saakka, jolloin perustettiin rahtausvaliokunta (4 jäsentä) ja selvitysvaliokunta 
(4 jäsentä). Myöhemmin vuonna 1963 perustettiin linjaliikennevaliokunta.

Puheenjohtajat ja asiamiehet
Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on
•   huolehtia kutsuista hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin,
•   johtaa vuosikokouksen toimintaa kunnes tällaisen kokouksen puheenjohtaja  
 on valittu,
•  huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta, mikäli hallitus ei määrätyssä  
 tapauksessa ole toisin päättänyt,
• ryhtyä yhdistyksen toiminnanjohtajan avustamana esiin tulleiden asioiden  
 valmistavaan käsittelyyn ja huolehtia välittömästi sellaisiin kirjelmiin vastaa-
 misesta, joita puheenjohtajan harkinnan mukaan ei tarvitse alistaa hallituksen  
 tai valiokunnan käsittelyyn tai jättää hallituksen tai valiokunnan lausunnolle tai  
 jotka muutoin eivät ole siksi tärkeitä, että sanottuja elimiä olisi kuultava,
• antaa hallituksen kokouksissa selostus toimenpiteistä, joihin hän edellisen  
 kokouksen jälkeen on yhdistyksen puolesta ryhtynyt,
• valvoa yhdistyksen varojen hallintoa,
• muissa kohdin johtaa hallituksen työtä yhdistyksen jäsenten parhaaksi.

SUOMEN LAIVAMEKLARILIITON HISTORIA - MITEN KAIKKI ALKOI?
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Puheenjohtajat
Hugo Dahl, 1920-1945
Nils Kurtén, 1945-1950
Georg Lindh, 1950-1954
Nils Erik Perander, 1954-1964
Ragnar Krogius, 1964-1972
Tancred Arppe, 1972-1978
Eino Nummila, 1978-1984
Tancred Arppe, 1972-1978
Harry Luomakoski, 1987-1988
Christer Winqvist, 1988-1994
Gunnar Heinonen, 1995-2000
Kari Kuusela, 2000-2004
Rolf Sandberg, 2004-2008
Eero Holma 2008-2010
Jan Vikström 2010-2017
Jouni Ahrela, 2017-2020
Tomi Rautio 2020-

Liiton toiminnanjohtajan, jonka hallitus asettaa ja 
jonka palkkauksen sekä tehtävät hallitus vahvistaa, 
tulee hoitaa yhdistyksen toimistoa sekä yhteis-
toiminnassa yhdistyksen puheenjohtajan kanssa 
huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista.

Asiamiehet tai toiminnanjohtajat
Jarl Takolander 1946-1975
Nikolai von Flittner, 1975-1979
Hannu Honka, 1980-1995
Carl-Johan Lindman, 1995-1998
Pentti Oravainen, 1998-2001
Stefan Lomberg, 2002-2018
Sari Turkkila, 2018-

Vuosikokous 2020 hotel Kämp, Helsinki.

Hotelli Kämp, Helsinki. Jouni Ahrela 2017-2020. Tomi Rautio 2020-
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VAIKUTTAMISEN PAIKAT
Meklarin liiketoiminnan perusajatus on tuottaa mahdollisimman sujuvaa ja ripeää palvelua asiakkaille, 
jotka haluavat siirtää tuotteita myyjältä ostajalle meriteitse. Olosuhteet tuon tavoitteen ympärillä ovat 
muuttuneet liiton toimintavuosien aikana, itse perusajatus ei.

Yhdistyksen perustamisen aikaan satamatyöt tehtiin käsin. Satamatoimintaa harjoitettiin kokonaisuu-
dessaan pienemmässä mittakaavassa: laivat, varastot, satamat ja laiturit. Alan yritykset olivat yleensä 
perheyrityksiä ja puhekieli oli ruotsi. Kaikki alalla tunsivat toisensa ja henkilökohtaiset suhteet helpotti-
vat työskentelyä.

Konttiliikenteen kasvu
Konttikuljetukset tulivat Suomeen jo 1950-luvulla korvaamaan irtolasteja. Kontin monipuolisuus teki 
siitä täysin ylivertaisen tavaraa liikuteltaessa ja niiden käyttö yleistyi Suomen satamissa nopeasti. Nyky-
päivän kuljetuksia ei voisi edes ajatella ilman kontteja.

VAIKUTTA-
misen

PAIKAT
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Iso muutos oli myös kumipyöräliikenteen yleistyminen. Mukaan kuljetusketjuun 
tulivat roll in – roll out eli ro-ro alukset, joihin autot ajettiin sisälle. Tämä oli vielä 
1960-luvulla uutta ja hienoa. Turun satamassa saatiin ensimmäisen kerran mah-
tumaan laivaan jopa neljä rekka-autoa.

Tullin roolin muutos
Tullin rooli merikuljetuksissa on aina ollut hyvin vahva. Tullin varastot ja pakka-
huoneet olivat 1970-luvulle saakka välttämätön välivaihe tavaran kuljetuksissa. 
Kun siirryttiin ilmoitusmenettelyyn, Tullista tuli pikemminkin ulkomaankaupan 
edistäjä kuin sen pysäyttäjä.

Koko alan toimintaa ja tiedonkulkua edistämään tuli 1980-luvulla tietotekniikka. 
Tuontitullaukset pystyttiin tekemään konekielisesti ja muukin yhteydenpito hel-
pottui. EDI-tullaus ja ITU-järjestelmä tulivat käyttöön 1990-luvulla. Alusilmoituk-
set VTS:lle ja Portnet ilmoituskanavana tulivat käyttöön vuonna 1995.

Reikäkortit, magneettinauhakoneet, faksi, internet, sähköposti, läppärit ja äly-
puhelimet ovat kaikki vuorollaan edistäneet meklarin työtä. Keinoäly, robotiikka 
ja blockchain saattavat olla seuraavia meklarin työtä muuttavia ja helpottavia 
keinoja.

Seuraavilla sivuilla esitellään muutamia liiton toiminnassa vuosien varrella olleita 
keskeisiä vaikuttamisen paikkoja. Osa niistä on ihmeellistä kyllä edelleenkin 
ajankohtaisia!

Satamatöitä 1950-luvulla.

Vuosaaren satama.

SUOMEN LAIVAMEKLARILIITON HISTORIA - VAIKUTTAMISEN PAIKAT
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KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN
Laivameklariyhdistys on alusta saakka ollut aktiivinen kansainvälisesti. Pohjois-
maissa pohdittiin ensin jopa alan yhteisen, koko pohjoismaat kattavan yhdistyk-
sen perustamista, mutta sitten päädyttiin kansallisiin yhdistyksiin. 

Suomen Laivameklariliitto on perustajajäsen vuonna 1969 perustetussa kansain-
välisessä alan kattojärjestössä FONASBAssa (Federation of National Ship-
brokers and Agents) sekä Euroopan laivameklariliittojen yhteistyöjärjestössä 
ECASBAssa (European Community Association of Ship Brokers and Agents). 
Lisäksi liitto työskentelee myös pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.

FONASBAn jäseniä ovat kunkin maan kansalliset laivameklarien ja agenttien 
yhdistykset tai liitot. FONASBAn kautta on mahdollista verkostoitua laajasti eri 
puolilla maailmaa toimivien alan yritysten ja niiden työntekijöiden kanssa. 
FONASBA tarjoaa kaikille kansallisten yhdistysten jäsenyrityksille oman laatu-
stardardin eli FONASBA Quality Standard for Ship Agents and Brokers.

Vuonna 1982 FONASBAn vuosikokous pidettiin Helsingissä ja kansainvälisen 
liiton puheenjohtajaksi valittiin Finn Stangebye Suomesta. Vuonna 1994 
Suomen Laivameklariliiton puheenjohtajana toiminut Gunnar Heinonen valittiin 
pohjoismaiden edustajaksi FONASBAn hallitukseen, ja vuonna 1997 hänestä 
tuli koko järjestön puheenjohtaja. Myöhemmin hänet valittiin myös ECASBAn 
puheenjohtajaksi.

FONASBA täytti 50 vuotta 2019 ja sillä on nykyisin jäseniä yli 60 maassa. Siitä on 
kasvanut merkittävä toimija merenkulun globaalilla sektorilla.

”Jäsenten erilaisuus on samalla kertaa FONASBAN rikkaus ja haaste. Järjestön 
tärkein tehtävä on ajaa jäsentensä etuja. Koulutus, verkostoituminen sekä 
yhteisten pelisääntöjen luominen ja ylläpitäminen ovat myös keskeisiä asioita,” 
kertoo Gunnar Heinonen.

”ECASBA onnistui luomaan hyvät ja toimivat suhteet Euroopan komission eri 
elimiin. Yhteistyö on ollut luontevaa ja helppoa. Keskusteluihin on päästy 
mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa, oli kyse sitten kuljetuksista, tullista tai 
veroista. Oleellista EU:ssa on osata toimia asiantuntevasti oikeaan aikaan”, 
Heinonen korostaa.

Globaalin ja EU-tason lisäksi laivameklarit tekevät edelleen yhteistyötä myös 
pohjoismaisella tasolla. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhdistysten pu-
heenjohtajat ja toiminnanjohtajat tapaavat vuosittain NORDIC-kokouksessa 
jossain pohjoismaassa.

Gunnar Heinonen, yhdistyksen puheenjohtaja 1995-2000 ja FONASBAn puheenjohtaja 
vuonna 1997.

SUOMEN LAIVAMEKLARILIITON HISTORIA - VAIKUTTAMISEN PAIKAT

12



TÄRKEÄT TARIFFIT
Laivameklariyhdistys laati ensimmäiset yhteiset tariffit eli selvityshinnat vuonna 
1919 – jo ennen kuin liitolla oli säännöt tai puheenjohtaja. Tämä seikka kertoo 
omaa kieltään siitä kuinka tärkeänä yhteistä ja kustannusvastaavaa hinnoittelua 
pidettiin vuosikymmenien ajan.

Liitolle nimettiin myöhemmin erikseen selvitysvaliokunta, jonka tehtävä oli laatia 
selvitystariffi. Vuonna 1920 liiton ensimmäisessä tariffissa oli kuusi kohtaa, ja 
laivat jaettiin sen mukaan kolmeen kokoluokkaan.

Selvityspalkkio on laivanselvitysliikkeen merkittävin tulo. Koska kyseessä on hen-
kilöstöä vaativa palvelu, oli erittäin tärkeää, että palkkio noudatti työmäärän ja 
kustannusten kehitystä. Vuoden 1920 kuusikohtainen selvitystariffi oli voimassa 
vuoteen 1937 saakka. Tariffia korotettiin kustannusten nousun mukaan.

Vuonna 1938 alukset jaettiin kuuteen suuruusluokkaan nettorekisteritonnien 
perusteella. Sota muutti toimintaa. Liikenne väheni ja kustannukset nousivat. 
Sodan aikana vuonna 1941 liiton hallitus nostikin tariffia peräti 50 %:n korotuk-
sella. Jatkosodan aikana oli voimassa hintasäännöstely, ja tariffia voitiin tarkistaa 
seuraavan kerran vasta sodan jälkeen. Sodan jälkeen vuoteen 1962 mennessä 
inflaatio kymmenkertaisti tariffin.

Kun laivatyypit sodan jälkeen muuttuivat, selvityspalkkion laskenta nettorekis-
teritonnien perusteella tuli hieman epäoikeudenmukaiseksi. Isot uudet laivat 
maksoivat pienemmän palkkion kuin vanhat pienet. 1950-luvulla Suomi liittyi 
mukaan aluksenmittausta koskevaan yleissopimukseen. Nettorekisteritonni-
määrä laski ja samalla myös selvityspalkkio. 1960-luvulla laadittiin uusi tariffi, 
joka otti huomioon kuolleen painon ja nettorekisteritonnien suhteen. Hinnoitte-
lun muutoksista neuvoteltiin Suomen Laivanvarustajain Yhdistyksen kanssa.

Tariffit pysyivät voimassa 1990-luvulle saakka, vaikka 1970- ja 80-luvuilla keskus-
teltiinkin enemmän vastuuvakuutuksista ja yleisten sopimusehtojen tarpeellisuu-
desta. Yleiset sopimusehdot laadittiin ja hyväksyttiin 1990. Ne ovat voimassa ja 
löytyvät liiton verkkosivuilta.

Vuoden 1994 vuosikokouksessa todettiin, että laki kilpailun rajoituksista ei enää 
salli tariffien laatimista eikä edes suositusten antamista ja näin ollen tariffeista 
luovuttiin kokonaan.

Kaikki yhdistyksen kokoukset järjestetään nykyisin EU:n kilpailunrajoitus- ja 
kilpailusäädösten mukaan. Missään vaiheessa ei käydä keskusteluja, joiden 
aiheena ovat ehtojen, hintojen tai taksojen sopiminen, tiettyihin asiakkaisiin 
tai toimittajiin liittyvät asiat, tiettyjen asiakkaiden tai toimittajien boikotointi tai 
mustalle listalle asettaminen, markkinoiden tai asiakkaiden jakaminen tai 
muunlainen kilpailun vääristäminen.

Navigator-lehden pää-
kirjoitus 1.6.1982 käsitteli 
merikuljetusten merkitystä.
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YHDESSÄ TULLIN KANSSA
Tullin rooli merikuljetusten valvonnassa on aina ollut hyvin vahva. Tullin varastot 
ja pakkahuoneet olivat 1970-luvulle saakka välttämätön välivaihe tavaran kulje-
tuksissa. Kun siirryttiin ilmoitusmenettelyyn, Tullista tuli vähitellen pikemminkin 
ulkomaankaupan edistäjä kuin sen pysäyttäjä.

Yhteistyötä ja tiedonkulkua Tullin ja meklareiden välillä edisti 1980-luvulla tieto-
tekniikka. Tuontitullaukset pystyttiin tekemään konekielisesti ja muukin yhteyden-
pito helpottui. EDI-tullaus ja ITU-järjestelmä tulivat käyttöön 1990-luvulla.

Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuoden 1995 alusta lukien oli suuri muutos. 
Iso määrä tullauksia tuli tarpeettomaksi yhdessä yössä ja meklarit joutuivat pohti-
maan omaa rooliaan. EU:n tullilainsäädännön opettelu ei sekään ollut helppoa. 
Aluksi puuttui paljon ohjeistuksia ja liiton yhteydenpito tulliviranomaisten kanssa 
oli tiivistä. Ulkomaankauppa kuitenkin kasvoi ja toi lisää töitä alalle.

Voimaan tuli myös uusia ilmoitusmenettelyjä koskeva alusliikennepalvelulain 
muutos eli alusten tuli ilmoittautua VTS:lle (Vessel Traffic Service) Suomeen 
saapuessaan. 

Uuden menettelyn mukaan yli 24-metriä pitkien alusten on ilmoittauduttava 
alusliikennepalveluun Suomen aluevesille tullessaan. Saapumisilmoitus Tulliin 
annetaan 24 tuntia ennen saapumista tai viimeistään silloin, kun alus lähtee 
kohti Suomea. Ilmoituksessa annetaan laajasti viranomaisen vaatimia tietoja. 
Tietojen antamisessa agentit ovat avainhenkilöitä edelleenkin.

Tullin toiminta on ollut muutoksessa koko EU-jäsenyyden ajan. Ilmoitusten ja 
tullauspalvelujen sähköistäminen alkoi toden teolla 2000-luvulla. Kaiken tulli-
asiointiin liittyvän tiedonvaihdon tulee olla täysin sähköistä vuoden 2020 lopussa.

Käytännössä palvelujen siirtäminen verkkoon on tarkoittanut tullivirkailijoiden ja 
tullin toimipisteiden katoamista satamista. Agenteille on siirtynyt runsaasti aikai-
semmin viranomaisten vastuulla ollutta tiedonsiirtoa aluksen lastista, matkustaji-
sta ja miehistöstä.

Tullin Meriliikennekeskus (MEKE) on keskeisessä roolissa sekä keräämässä tietoa 
että tarkkailemassa tiedon oikeellisuutta – ja liiton jäsenten näkökulmasta myös 
sen antamisen aikataulua. Myöhästymisistä annetut sakot hiertävät mieltä 
monessa jäsenyrityksessä.

Tulli tarjoaa myös koulutusta. Tullialan tutkintoa tai sen osia voivat suorittaa 
Tullin henkilöstön lisäksi yritysten tullaus- ja huolintatehtävissä tai alusselvitys-
tehtävissä toimivat henkilöt. Jäsenyrityksistä onkin löytynyt kiitettävästi mukaan 
osallistujia.

Yhteistyötä Tullin kanssa tulee edelleen kehittää. Monet viestinnälliset haasteet, 
sanktiot tai väärinymmärrykset ovat ehkäistävissä ennakolta, jos teemme asioita 
yhdessä.

SUOMEN LAIVAMEKLARILIITON HISTORIA - VAIKUTTAMISEN PAIKAT
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RAKASTETTU JA VIHATTU PORTNET
Vuonna 1995 aluksen satamakäyntiin liittyvien tietojen välittämistä varten tuli 
käyttöön Portnet-järjestelmä. Valtion tietokonekeskus eli VTKK kertoi uutuudesta 
esitteessään otsikolla ”Alusten satamatiedot täyttä vauhtia tosiaikaisiksi”.

Järjestelmää markkinoitiin ”uutena satamien tietoverkkona, joka yhdistää aikai-
semmat hajautetut raportointijärjestelmät yhdeksi integroiduksi tosiaikaiseksi 
kokonaisuudeksi”. Laivameklariliitto osallistui aktiivisesti Portnetin rakenta-
miseen. Mukana oli myös satamia, Tulli ja Merenkulkulaitos sekä Liikenne- ja 
viestintäministeriö.

Portnet-esitteessä arvioitiin meklareille olevan hyötyjä siitä, että
• toimintatapa on sama kaikissa satamissa
• sama ilmoitus korvaa kaikki paperimuotoiset lomakkeet
• oma toiminta ”rationoidaan”
• merenkulkulaitoksen laivarekisteriä oli mahdollista käyttää
• Portnetiin tulee tulevaisuudessa muitakin palveluja

Meklarit saivat ostaa käyttöönsä Portnet/PC-ohjelmiston hintaan 3050 mk ja 
lisäksi maksettiin liittymismaksu ja liittymämaksu. Kuukausittainen käyttömaksu 
oli 750 mk. Järjestelmän käyttöön koulutettiin ja järjestettiin siihen liittyviä semi-
naareja.

Taustatukena toimi Portnet-yhteisö, joka perustetiin järjestelmän kehittämiseksi 
ja hallinnoimiseksi vuonna 1998 yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, 
Merenkulkulaitoksen (MKL), Tullin ja kahdenkymmenen Suomen sataman kanssa. 
Liitolla oli edustus yhteisössä. Yhteisö toimi vuoden 2007 loppuun saakka, jolloin 
Portnetin hallinta ja omistus siirrettiin MKL:n ja Tullin hoiviin. Merenkulun viran-
omaistehtäviä kulloinkin hoitava virasto on sen jälkeen vastannut järjestelmän 
teknisestä ylläpidosta ja Tulli ilmoitustietojen sisällöstä ja valvonnasta.

EU-tasolla on nyt aloitettu EMSW (European Maritime Single Window) -hanke, 
jonka tarkoituksena on saada alusilmoituksiin liittyvät tiedot harmonisoidusti 
kaikista EU-maista viimeistään vuonna 2025. Tähän ei nyt parikymppinen 
Portnet enää taivu. Nähtäväksi jääkin mitä ratkaisuja tietojen siirtoon saadaan 
lähitulevaisuudessa.

Meklareiden vahva viesti onkin, että mitä enemmän tieto liikkuu oikeasti digitaa-
lisesti ja yhden luukun kautta, sen parempi. Uuden ”portnetin” rakentaminen on 
alkamassa ja siinä liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa.
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KUMPPANIMME LUOTSIT
Luotsit ja meklarit tekevät läheistä yhteistyötä turvatakseen aluksen satama-
käynnin. Yksi agentin palveluun kuuluvista tehtävistä on luotsintilaus. Agentti ja 
luotsinvälitys pyrkivät yhdessä optimoimaan aluksen luotsauspalvelun saamisen 
ja satamakäynnin. 

Luotsaus erotettiin liikelaitoksena muusta merenkulun viranomaistoiminnas-
ta vuonna 2003, jolloin perustettiin luotsausliikelaitos Finnpilot. Finnpilot hoiti 
luotsauksia monopolina ilman lain suojaa vuoteen 2007 asti, jolloin hinausyhtiö 
Alfons Håkans kokeili Raumalla mahdollisuutta aloittaa kilpailu.

Valtion liikelaitoksen vastustus yksityistä toimijaa kohtaan oli suuri ja tuloksena 
oli vuonna 2010 voimaan tullut luotsauslaki, joka takaa Finnpilotille yksinoikeuden 
harjoittaa luotsaustoimintaa maassamme. Liiton ja Håkansin pettymykseksi.

Vuosina 2008-2010 selvitettiin ministeriön johdolla myös voidaanko linjaluotsi-
tutkinto suorittaa englanniksi. Luotsausyhtiön vahvasta vastustuksesta huolimat-
ta lakiesitys meni läpi. Alusten kapteenit voivat suorittaa linjaluotsin tutkinnon 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tämä onkin varsin luontevaa, koska englanti 
on merenkulun kieli – ja kapteenin linjaluotsikirja tuo suoraan helpotusta kulje-
tuksen kustannuksiin.

Vuonna 2011 luotsaustoiminta yhtiöitettiin ja se on jatkunut näihin päiviin nimellä 
Finnpilot Pilotage Oy. Valtio omistaa yhtiön koko osakepääoman, eikä muita 
samaa toimintaa harjoittavia Suomessa voi olla. Yhtiöittämisen jälkeen luotsauk-
sen hintoja korotettiin huomattavasti, kuten liitto ennustikin, mutta myöhemmin 
korotukset ovat olleet maltillisempia.

Luotsaustoiminnan harjoittamisen kannattavuudesta Suomen karikkoisilla ja 
haasteellisilla vesillä voidaan olla montaa mieltä, mutta liiton kanta on ollut, että 
kilpailtu toiminta olisi silti kaikille osapuolille kustannustehokkain tapa. Nykyisen 
valtionomisteisen luotsausyhtiön lähes koko liikevaihto kulkee meklareiden kautta, 
ja näin ollen agentit ovat keskeisessä roolissa luotsien asiakkaiden edustajina.

Finnpilot Pilotage Oy on viime vuosina voimakkaasti kehittänyt toimintaansa ja 
pyrkii myös mahdollistamaan ns etäluotsauksen, joka voikin tulevaisuudessa olla 
nykyistä edullisempi ja turvallisempi tapa luotsata. Tyytyväisenä liitto voi myös 
todeta, että Finnpilot pyrkii nykyisin tekemään yhteistyötä tärkeimmän asiakas-
ryhmänsä eli meklarien kanssa sekä haluaa kehittää luotsauspalvelun saatavuutta 
ja tilausvaihtoehtoja.

Luotsi nousee laivaan Harmajan edustalla Helsingissä.
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VAIKEAT VÄYLÄMAKSUT
Liiton historian aikana on ollut kaksi suosikkiaihetta, jotka ovat puhuttaneet 
jäsenistöä ja puhuttavat vieläkin. Toinen on yhteistyö Tullin kanssa ja toinen on 
väylämaksut. Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perus-
teella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suorite-
taan valtiolle väylämaksua.

Väylämaksujen historia on ollut sangen värikäs. Asiaa on avattu ja suljettu 
liikenneministeriössä, valtio ja viranomaiset on haastettu oikeuteen ulkomaan 
liikenteen korkeampien maksujen vuoksi ja väärinperittyjä maksuja on määrätty 
palautettavaksi, tai vaihtoehtoisesti jälkikäteen maksettavaksi, jos jääluokka 
onkin ollut väärä.

Väylämaksujen tavoite lienee alun perin ollut varsin hyvä ja kannatettava. 
Meriväylien talvikäytön kustannuksia on pyritty jakamaan tasaisesti niiden 
kesken, jotka väyliä käyttävät – ja samalla on haluttu taata, että Suomen satamissa 
käy talvikaudella vain aluksia, jotka pystyvät jääoloissa turvallisesti liikkumaan.

Väylämaksujen ohjausvaikutuksista ollaan montaa mieltä. Meklareiden selkeä 
kanta on ollut, että jos ulkomainen varustamo haluaa liikennöidä Suomessa ja 
talvella, sen alukset ovat automaattisesti talvikelpoisia. Olisi huonoa liiketoimin-
taa edes yrittää jotain muuta.

Maksuja peritään kaikilta Suomen satamissa käyviltä, myös kesällä. Tämä aiheut-
taakin agenteille kiintoisan haasteen kertoa kesän risteilyliikenteelle, mihin 
ylimääräinen maksu perustuu, ja mihin sitä käytetään. Ulkomaistenkin varusta-
mojen rahtiliikenne on suurelta osalta suomalaista vientitavaraa, johon väylä-
maksujen kerääminen vaikuttaa ylimääräisenä kustannuksena.

Laivanselvittäjän yhteisvastuullisuus väylämaksun maksamisessa ja ennen 
kaikkea jälkimaksatuksessa koetaan vaikeaksi rasitteeksi. Yksittäiselle meklarille 
taloudellinen riski voi olla suuri ja jopa kohtalokas. Vastuuta ei pitäisi olla, mikäli 
laivanselvittäjä ei ole tiennyt eikä ole voinutkaan tietää, että aluksesta on annettu 

virheellisiä tietoja. Vastuun tulisi koskea vain sellaisia tahoja, jotka ovat tietoisesti 
toimittaneet virheellisiä tietoja.

Väylämaksut ovat tasoltaan olleet puolitettuina vuodesta 2015 lähtien ja meri-
kuljetukset ovat jo sopeutuneet tähän tasoon. Useiden meklareiden ja elinkeino-
elämän kanta on jo pitkään ollut, että väylämaksut ovat veroluonteinen maksu, 
joka erikseen kerättävänä tuottaa turhaa hallinnollista taakkaa sekä rasittaa 
kustannuksena turhaan suomalaista vientiteollisuutta. Väylämaksut tulisi tämän 
näkemyksen mukaan sisällyttää suoraan valtion budjettiin verojen muodossa.

YRITYKSET JA HENKILÖT
Liiton toiminnassa on sadan vuoden aikana ollut mukana suuri joukko Suomen 
merikuljetusten ja kansainvälisen kaupan avainhenkilöitä ja yrityksiä. Historiaa 
käsittelevillä verkkosivuillamme esitellään kolme yritystä eli Dahlbergs’ Agency, 
Herman Andersson ja Victor Ek, jotka yhä vielä sadan vuoden jälkeenkin ovat 
yhdistyksen jäseniä.
 
Historiasivuilla on pyritty tuomaan esille myös meklarin ja laivanselvittäjän työn 
eri puolia sekä liitossa aktiivisesti vaikuttaneiden ajatuksia. Verkossa voit tutustua 
Lisa Andströmiin, joka oli ensimmäinen nainen meklariyhtiön johdossa, sekä 
pitkän uran alalla tehneisiin laivameklareihin Kari Koivuun Kalajoelta ja Nils 
Österbergiin Kotkasta. Sanansa sanovat myös liiton entinen asiamies Hannu 
Honka ja kunniajäsen Rolf Sandberg.
 
Lue siis lisää https://historia.shipbrokers.fi/

Suomen Laivameklarit Ry:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2020 julkaistiin yhdistyksen ja meklareiden 
historiaa käsittelevät verkkosivut sekä tämä pieni vihkonen. Saimme hankkeeseen tukea näiltä tahoilta: 
Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Werner Hacklinin säätiö, M. Rauanheimo Oy, SAL Heavy-Lift Ltd.

Lämpimät kiitokset!
 
Sari Turkkila
toiminnanjohtaja
Suomen Laivameklarit
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Väylämaksuista keskusteltiin jo 1980-luvulla, juttu Navigator-lehdestä keväällä 1984. Layout: www.viamaria.fi
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