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LAUSUNTO: Valtioneuvoston periaatepäätöksen kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä 

satamien digitalisaation vahvistamiseksi –toimeenpanosuunnitelma 14.2.2019 

Lausuntopyyntö koskee toimeenpanosuunnitelmaa, joka kohdistuu valtioneuvoston 

periaatepäätökseen (28.3.2018) kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä 

satamien digitalisaation vahvistamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma sisältää niin valmistuneita, 

käynnissä olevia kuin valmisteilla olevia toimia ja hankeideoita. Sen avulla sekä suunnitellaan 

toimintaa että seurataan toimenpiteiden etenemistä ja vaikuttavuutta. Toimeenpanosuunnitelma 

sisältää lainsäädäntötoimia, yhteishankkeita, kokeiluja ja pilotteja, osaamisen kehittämisen sekä 

kansainvälisiä toimia ja EU-toimia.    

Kiitämme mahdollisuudesta lausua edellä mainitussa asiassa. 

Suomen Laivameklariliitto 

Suomen Laivameklariliitto-Finland Skeppsmäklareförbund - Shipbrokers Finland on alansa johtava 

toimialajärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsenyritysten ja Suomen kauppamerenkulun 

toimintaedellytyksiä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Liitto on 

perustettu vuonna 1920 ja siihen kuuluu tällä hetkellä 39 merenkulkualan Suomessa toimivaa tai 

suomalaista logistiikkayritystä. Liitto kuuluu perustajana kansainväliseen alan kattojärjestöön 

FONASBAan. 

Jäsenyritykset ovat kansainvälisten varustamojen suomalaisin sopimuskumppaneita tai 

kansainvälisten varustamojen omistamia Suomen tytäryhtiöitä. Liiton jäsenet toimivat kaikissa 

Suomen satamissa Perämereltä Saimaalle. Yritykset ovat pääosin merikuljetuspalveluja tarjoavia 

laivanselvitys- tai satamaoperaattoreita, linjaliikenne- tai konttivarustamoja tai laivameklareita. 

Suomen Laivameklariliiton jäsenyritykset toimivat Suomessa ja työllistävät suomalaisia. 

Jäsenyritysten tärkein asiakas on suomalainen elinkeinoelämä ja erityisesti metsäteollisuus. 

Suomalaisten varustamojen kuljetuskapasiteetti ei riitä täyttämään suomalaisten vientiyritysten 

tarpeita, vaan ne ovat riippuvaisia ulkomaisten varustamojen tarjoamista merikuljetuspalveluista. 

Näitä palveluja välittävät Suomen Laivameklariliiton jäsenet. 

Digitaalista kehitystä edistääkseen Suomen Laivameklariliitto on liittynyt mukaan 5G Momentum -

verkostoon ja OneSea-ekosysteemiin. 

Lausunto toimeenpanosuunnitelmasta 

Liitto katsoo, että valtiovallan pyrkimys edistää logistiikan ja erityisesti satamien digitalisaatiota on 

alan toimijoiden kannalta erittäin hyvä asia. Kuljetusketjun sujuvuus ja kustannustehokkuus on 

liiton jäsenten toiminnalle avainasia ja digitalisuuden edistäminen antaa tähän paljon 

mahdollisuuksia. Useat liiton kokonaan suomalaiset jäsenyritykset ovat hyvin pieniä ja niillä ei ole 

laajoja resursseja kehittää omaa toimialaa itsenäisesti. Myöskin isommat kansainväliset toimijat 

kokevat valtion kehittämisponnistelut myönteisenä viestinä siitä, että Suomen kuljetusmarkkinat 

halutaan pitää kilpailukykyisinä. 



  
 
 

 

Yleisesti Suomen Laivameklariliitto toteaa, että valtion tulisi helpottaa ja keskittää logistiikan 

toimijoiden tiedonkulkua viranomaisten suuntaan ja pyrkiä ”yhden luukun” käyttöön. Samoin tulisi 

pyrkiä yhdenmukaisiin toimintatapoihin EU:n kanssa, eikä lisätä omia vaatimuksia. 

Lausuttavana oleva toimeenpanosuunnitelma sisältää useita eri tasoilla olevia kehityshankkeita, 

joista osa ei kosketa liiton jäsenyrityksiä. Tässä lyhyesti kommentteja kohtiin, joilla liitto katsoo 

olevan merkitystä jäsenyritysten toiminnalle. 

Kohta 2. 

Selvitetään lainsäädännön edellytykset sähköisen rahtitiedon edistämiseksi kansallisissa 

kuljetuksissa sekä selvitetään sääntelyssä mahdollisesti olevat esteet rahtitietojen sähköistämiselle. 

Manuaalisia rahtikirjoja koskevia vaatimuksia saattaa liittyä ainakin vaarallisten aineiden 

kuljetuksiin, säiliöautokuljetuksiin ja osaan ympäristökuljetuksia. (liikenne- ja viestintäministeriö 

oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden tuella) 

Kommentti: 

Onko tarkoitus, että myös merenkulun rahtikirjat pyritään kaikilta osin saattamaan sähköisiksi? 

Laivameklari on työssään sidottu ulkomaisen päämiehensä käyttämiin asiakirjoihin tai tapaan 

välittää tietoa. Suomessa tehdyt omat linjaukset voivat aiheuttaa lisätyötä ja monimutkaistaa 

työskentelyä. Kohdan kommenteissa mainitaan VAK-tiedon jakamisen ongelmat. Tähän voitaneen 

löytää ratkaisuja satamien kanssa yhteistyössä.  

Kohta 7. Selvitetään mahdollisuuksia parantaa alusten lähtö- ja saapumistietojen laatua ja 

saatavuutta. (liikenne- ja viestintäministeriö) 

Kommentti: 

Liiton näkemyksen mukaan esitetyt toimenpiteet ovat oikean suuntaisia. Alusten saapumis- ja 

lähtöaikatietojen siirto automaattisesti eri viranomaisten eri järjestelmien välillä on erittäin 

kannatettavaa. Nykytilanteessa meklari joutuu vahvistamaan tiukkojen aikarajojen puitteissa ja 

jopa sanktioden uhalla viranomaisilla jo olevia tietoja (Tulli ja VTS). 

Portnetin kehittäminen moderniksi työvälineeksi mm. mobiilikäyttö ja automaattinen tiedonsiirto 

eri viranomaisten eri järjestelmien välillä vähentäisivät merkittävästi turhauttavaa ihmistyötä ja sitä 

kautta virhemahdollisuuksia jne. Laivameklarit ovat Portnetin loppukäyttäjiä, joten heidän tulee 

olla aktiivisesti mukana järjestelmän kehittämisessä. 

Kohta 8. Selvitetään solmukohtien, erityisesti satamien ja liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 

tarjoajien, mahdollisuuksia edistää laadukkaan tiedon saamista liikennejärjestelmän tarpeisiin 

lainsäädännön kautta. (liikenne- ja viestintäministeriö, satamatoimijat, muut viranomaiset kuten 

Tulli ja Rajavartiolaitos)  

Kommentti: 

Liiton näkemyksen mukaan esitetyt toimenpiteet ovat oikean suuntaisia. Viranomaisten välinen 

yhteistyö ja sen kehittäminen tiedonkulun ja järjestelmien suhteen on kannatettavaa. Toiveena on 

myös, että kehitystyöhön varsinkin järjestelmäkehityksen osalta osoitetaan riittävät resurssit. 

Laivameklarit ovat esim. Portnetin loppukäyttäjiä, joten heidän tulee olla aktiivisesti mukana 

järjestelmän kehittämisessä tai uuden rakentamisessa. 



  
 
 

 

Liitto on jo aikaisemmassa lausunnossaan 7.3.2018 kommentoinut periaatepäätöksen muutamaa 

satamia koskevaa kohtaa. Tässä ne vielä uudelleen. 

Sataman tai satamayhtiön tehtävänä on tarjota kuljetukselle sen tarvitsema perusinfra: laiturit, 

nosturit, raiteet, rakennukset ja tiet. Kuljetuksen satamassa tarvitsemista palveluista huolehtivat 

muut toimijat eli laivameklari, satamaoperaattorit ja huolitsijat. Meri- ja maakuljetusten tiedon 

solmukohtaa koordinoi laivanselvitys- tai agenttiyritys tai varustamon edustaja Suomessa, jonka 

vastuulla on ilmoittaa aluksen ja lastin tiedot satamalle, viranomaisille, hoitaa polttoaineet tai 

jäteasiat, miehistöön liittyvät asiat, tilata luotsi jne.  

Viranomaisten tarpeita varten on voitava toimittaa hajautettuun järjestelmään vain kerran (ns. 

yhden luukun järjestelmä). Viranomaisten välillä tapahtuvaa tiedonkulkua on tehostettava. 

Nykyistä tarkempi ja ajantasaisempi tieto alusten saapumisesta ja lähtemisestä muodostaisi pohjaa 

tavaraa koskevan tiedon liikkuvuudelle ja kuljetusketjun saumattomalle tehostamiselle.  

Traficomin Portnet-järjestelmä on liiton jäsenten päivittäinen työväline Tullin Arex-järjestelmän 

ohella. Liitto näkee erittäin kannatettavana näiden järjestelmien kehittämisen kohti ”yhden 

luukun” järjestelmää ja tiedon automaattista siirtoa rajapintojen kautta suoraan jäsenyrityksistä.  

Lisäksi kehitystyössä tulee avoimesti kuulla alan yrityksiä ja antaa loppukäyttäjille mahdollisuus 

osallistua kehitystyöhän. 

 

Suomen Laivameklariliiton puolesta 
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Sari Turkkila 

toiminnanjohtaja 


