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PÄÄKIRJOITUS • ledaRe

Förbundet är med i förändring-
arnas fackföreningsvärld

 D
e yngre medlemmarna i förbun-
det har behov av andra tjänster, 
än vad de medlemmar som är 
medelålders har. De yngre 

medlemmarna önskar utöver grundservi-
cen även erhålla hjälp av förbundet med 
att bygga vidare på sin arbetskarriär. 
Marknadsföring och förmedling av 
arbetsplatser kommer att vara en viktig 

tjänst i den moderna fackföreningen. Såsom även andra 
branscher behöver kontinuerligt evaluera sina funktio-
ner, så behöver även fackföreningarna se sig själv i 
spegeln och reagera effektivt på medlemmarnas behov, 
om det så var frågan om Y-generationens, Z-generatio-
nens eller någon annan generations behov.

De senaste åren har förbundet genomfört flera strate-
giska förändringar, för att det inte skall bildas en sådan 
uppfattning, att förbundets tjänstemän enbart övervakar 
fartygens befälhavares intressen och att tjänstemännen 
själva sitter vid antika Billnäs skrivbord och blir dam-
miga. Jag är stolt, att det verkligen inte är så! Förbundets 
aktivitet på fältet, via fartygs- samt andra arbetsplatsbe-
sök, är på toppen och vi antecknar upp allt vi får höra på 
fältet, så att vi kan förbättra kollektivavtalen och så att 
vi kan närma oss arbetsgivarna med ”fältets röst”.

Undersökningarna visar, att en del av de yngre arbets-
tagarna inte känner samhörighet med förtroendemännen 
på sin arbetsplats och detta gäller även hela förtroende-
mannasystemet. Till dem alla skulle jag vilja säga, att 
stifta bekantskap med förtroendemannen genast när ni 
kommer till er nya arbetsplats. På detta sättet sänker ni 
ribban att ta kontakt med förtroendemannen ifall det 
uppstår problemsituationer på arbetsplatsen. Ifall för-
troendemannen befinner sig geografiskt långt borta från 
arbetsplatsen, så kan man alltid diskutera med andra 
arbetstagare på sin arbetsplats om hur de andra uppfat-
tar förtroendemannen som person. Eller så kan man göra 
något ännu bättre: man kan dela med sig till förtroende-
mannen av sina nya idéer och observationer som man 
lagt märke till på sin arbetsplats. Genom att vara aktiv så 
stöder man hela förtroendemannasystemet.

I en liten fackförening är det lätt att vara med och 
påverka. Kom modigt med i verksamheten! •

verKsamHetsledare joHan ramsland

Liitto on mukana  
muuttuvassa ay-maailmassa

 L
iiton nuoremmat jäsenet halua-
vat ammattiliitolta toisenlaisia 
palveluita, kuin mitä liiton 
keski-ikäiset jäsenet haluavat. 

Nuoret haluaisivat peruspalveluiden 
lisäksi, että liitto auttaisi heitä eteenpäin 
heidän työurallaan. Työpaikkojen 
markkinointi ja välittäminen tulee 
jatkossa olemaan tärkeä osa modernin 
ammattiliiton palvelutarjontaa. Siinä missä moni 
muukin ala saa aktiivisesti tarkastella toimintaan-
sa, niin myös ammattiliitoilla on syytä katsoa 
itseään peiliin ja reagoida nopeasti jäsenten 
tarpeisiin, riippumatta siitä, että onko kyseessä 
Y-sukupolvi, Z-sukupolvi tai jonkun muun sukupol-
ven tarpeet.

Viime vuosina liitto on tehnyt useita strategisia 
muutoksia, jotta kenellekään ei muodostuisi 
sellaista käsitystä, että liiton toimihenkilöt valvoisi-
vat ainoastaan alusten päälliköiden etuja ja että 
toimihenkilöt itse istuisivat pölyttymässä antiikkis-
ten Billnäs kirjoituspöytien äärellä. Olen ylpeä siitä, 
ettei asia todellakaan ole näin! Liiton aktivisuus 
kentällä, eli alusten- ja muiden työpaikkavierailujen 
määrä on huipussaan ja kirjaamme kaiken kuule-
mamme muistiin, jotta voimme parantaa alan 
työehtosopimuksia ja jotta voimme lähestyä 
työnantajia ”kentän äänellä”. 

Tutkimukset osoittavat, että osa nuorista 
työntekijöistä vierastaa työpaikkojen luottamus-
miestä ja myöskin koko luottamusmiesjärjestelmää. 
Heille kaikille haluaisin sanoa sen, että luottamus-
mieheen kannatta tutustua heti, kun tulee uudelle 
työpaikalle. Silloin kynnys kääntyä häneen puoleen-
sa ongelmatilanteissa on matalampi. Jos luottamus-
mies on fyysisesti etäällä itsestäsi, niin aina voi 
tiedustella muilta, että minkälainen luottamusmies 
on henkilönä. Ja mikä vielä parempi: tuo mielellään 
luottamusmiehelle ideoita ja havaintoja siitä, että 
mitä olet itse tehnyt ja huomioinut työpaikallasi. 
Aktiivisena olet mukana tukemassa järjestelmää.

Pienessä ammattiliitossa on helppo päästä 
vaikuttamaan. Tule rohkeasti mukaan! •

toiminnanjoHtaja joHan ramsland
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Arbetslöshetskassan
Offentliga- och privata sektorns 
 arbetslöshetskassa- JYTK 

Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors

Telefon service  020 690 069  
Må,ti, fr kl : 9.00–11.00 och to kl: 9.00–15.00 
 
Infonummer  020 690 871 
Fax   020 789 3872 
E-post   kassa@jytk.fi  
Hemsida  www.jytk.fi

Työttömyyskassa 
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa   
- JYTK 
 
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

Neuvonta   020 690 871 
Puhelinpalvelu   020 690 069  
Ma, ti, pe klo: 9.00–11.00 sekä to klo: 9.00–15.00 

Fax    020 789 3872 
Sähköposti   kassa@jytk.fi 
Kotisivut  www.jytk.fi

Päällystövälitykset –  
Befälsförmedlingarna
VARSINAIS-SUOMEN TYÖ- JA  
ELINKEINOTOIMISTO
Linnankatu 52 B 
20100 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi
Tero Mäenpää
puh 02 95 044 683

ÅLANDS ARBETS- OCH  
NÄRINGSBYRÅ
Nygatan 5
22100 Mariehamn
info@ams-aland.fi
tel. 018 250 00

 

toimisto – Kansli 
 
SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO –
FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y.

Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki
Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Avoinna-Öppet ma-to: 9.00 –15.00 pe/fr 9.00 – 14.00

•	 Asioidessasi	liiton	toimistolla,	soita	ystävällisesti	 
 ja tarkista että olemme paikalla.

•	 Om	du	ämnar	besöka	förbundets	kansli,	vänligen	 
 ring oss först att kolla att vi är på plats.

 
Vaihde/växel (09) 612 2440
 office@seacommand.fi
 etunimi.sukunimi@seacommand.fi 
 fornamn.slaktnamn@seacommand.fi
 www.seacommand.fi 

LIITON TOIMISTO – FÖRBUNDETS KANSLI 
 
Toiminnanjohtaja – verksamhetsledare
Johan RAMSLANd 040 667 2227 

Varatoiminnanjohtaja – Vice verksamhetsledare
Pipsa MöRN  040 840 3606 

Puheenjohtaja/Ordförande
Kristian HEISKANEN 050 584 5925
 puheenjohtaja@seacommand.fi

Varapuheenjohtaja/Viceordförande  
Heidi TAuRIAINEN 040 551 0869
 heidi.tauriainen@gmail.com

Toimistosihteeri - Kanslisekreterare
Marjo PEuRALA (09) 612 2440 

Toimistonhoitaja - Kanslist
 Jäsenrekisteri ja jäsenmaksuasiat –  
 Medlemsregister och medlemsavgifter
Mirjam TuISKu  09 612 2440

SUOMEN MERENKULKU / FINLANDS SJÖFART 
 
Toimitus – Redaktion Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki
 Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Päätoimittaja – Chefredaktör
Johan RAMSLANd
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Alla behöver stöd

 Den pågående förbundsrundan 
har återigen visat att det är 
viktigt med ett enhetligt fält för 
att nå tillfredsställande för-

handlingsresultat. Det har krävts fullt 
stöd och solidaritet för både förbundets 
förvaltning och tjänstemän för att 
förankra förbundets intentioner. Tradi-
tionellt sett hör det till förbundsrundan 
att man framställer sakfrågor utifrån 
avtalsparternas behov och strävar efter 
att lösa problem som framkommit under 
de föregående avtalsperioderna. Den 
pågående rundan har dessvärre visat att 

det saknas intentioner att främja avtalskulturen vid en 
del bord och att man även varit tvungen att påskynda 
förhandlingarna för att sätta avtalen i kraft genom 
arbetskonflikter och stödåtgärder.

Det löneavtal i enlighet med den allmänna linjen 
i Finland som industriförbunden förhandlade fram i 
höstas har styrt de löneavtal som träffats i olika för-
bund genom noggrann arbetsgivarkoordination även då 
förhandlingarna hamnat hos riksförlikningsmannen. 
Det är tydligt att en del av arbetsgivarna medvetet velat 
styra sina förhandlingar till medling med ett lönetak 
enligt ”finsk modell” i åtanke. Då har viktiga kvalitativa 
textfrågor hamnat vid sidan av vid förhandlingsbordet. 
De fräckaste framställningarna av arbetsgivarnas in-
tentioner har baserats på flera tiotals procents försäm-
ringar av inkomsten, vilket saknar övergripande grun-
der. Arbetsgivarsidan bör inte förvånas över förbundets 
motreaktioner, då man prompt vill genomföra sådana 
intentioner riktade mot företagets nyckelpersoner. 
Förbundet har sagt sitt och kommer att göra det även i 
framtiden när man hänsynslöst vill försämra medlem-
marnas arbetsvillkor!

Förseningen av slutrapporten från den parlamenta-
riska arbetsgruppen rörande företagsstöd har enga-
gerat många när det gäller sjöfartens stöd. Frågan har 
avhandlats både när det gäller försörjningsberedskapen 
och nödvändiga stöd för rederinäringen. Besättnings-
stödet för passagerarfartyg har också fått Turism- Och 
Restaurangförbund rf och en del av det politiska lägret 
att aktivt ta ställning till stödets nödvändighet. För att 
bevara våra nationella specialfartygskunskaper föreslår 
jag att besättningsstödet i framtiden utökas så att det 
även sträcker sig till våra kombiisbrytare, som period-
vis opererar i internationell trafik till internationella 
konkurrensutsättningsvillkor. På så sätt skulle vi kun-
na få våra viktiga finska aktörer på samma linje med 
andra konkurrerande EU-länder och främja skapandet 
av nya arbetsplatser under finsk flagg. Det kräver fullt 
stöd från rederinäringen. Vårt internationella sjökluster 
kommer säkerligen att behöva praktiska experter på 
specialfartyg i sin tjänst även i fortsättningen.

Förbundet stödjer avtalssamhället och fortsätter att 
kämpa för att uppfylla förbundets stadgeenliga syfte. •

Kristian HeisKanen, ordförande fsbf

Tukea tarvitsevat kaikki

 K äynnissä oleva liittokierros on 
osoittanut jälleen, että tyydyttävi-
en neuvottelutulosten aikaansaa-
miseksi on kentän yhtenäisyydellä 

merkittävä rooli. Liiton tahtotilan jalkautta-
minen on edellyttänyt niin liiton hallinnolle 
kuin toimihenkilöille kentän 100 %:sta tukea 
ja solidaarisuutta. Liittokierrokseen 
perinteisesti kuuluu, että asiakysymyksiä 
esitetään sopijaosapuolten tarpeiden 
mukaisesti sekä pyritään ratkomaan 
edellisten sopimuskausien aikana esille 
nousseita ongelmia. Valitettavasti kuluva 
kierros on osoittanut, että tahtotiloja 
edistää sopimuskulttuuria ei kaikissa pöydissä ole ollut   
ja neuvotteluja sopimusten voimaansaattamiseksi on 
jouduttu vauhdittamaan myös työtaistelu- sekä tuki-
toimien kautta.

Teollisuusliittojen syksyllä neuvottelema Suomen 
yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu, on ohjannut 
tarkalla työnantajakoordinaatiolla syntyneitä palkka-
ratkaisuja eri liitoilla myös neuvotteluiden päätyessä 
valtakunnansovittelijan pakeille. On ollut selkeästi 
havaittavissa, että osa työnantajaleireistä on halunnut 
ohjata neuvottelunsa tietoisesti sovitteluun ”Suomen 
mallin” mukaisen palkkaratkaisun katto mielessä. Tällöin 
tärkeät laadulliset tekstikysymykset ovat jääneet sivu-
rooliin neuvottelupöydissä. Tosin härskeimmät esitykset 
työnantajien tahtotiloista ovat pohjautuneet useiden 
kymmenien prosenttien ansioiden heikennyksiin, vailla 
kokonaisvaltaisia järkiperusteita. Työnantajapuolen ei 
pitäisi yllättyä liiton vastareaktioista, kun tällaisia 
tahtotiloja halutaan väkisin ajaa lävitse yrityksen avain-
henkilöihin kohdistaen. Liitto on viestinsä antanut ja tulee 
antamaan myös vastaisuudessa, kun jäsenten työehtoja 
halutaan häikäilemättä heikentää!

Parlamentaarisen yritystukityöryhmän loppuraportin 
viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta, on puhuttanut 
laajasti merenkulun tukien ympärillä. Asiaa on käsitelty 
niin huoltovarmuuden kuin varustamoelinkeinon välttä-
mättömien tukien näkökulmasta. Myös matkustaja-aluk-
siin kohdistuva miehistötuki, on saanut Matkailu- ja 
Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä osan poliittisesta 
leiristä aktiivisesti ottamaan tuen tarpeellisuuteen 
kantaa. Kansallisen erikoisalusosaamisen säilyttämisen 
puolesta, esitän, että miehistötuki saataisiin tulevaisuu-
dessa ulottumaan myös monitoimimurtajillemme, jotka 
toimivat ajoittain globaalissa liikenteessä kansainvälisten 
kilpailutusten ehdoin. Näin saisimme asetettua tärkeät 
suomalaiset toimijamme samalle viivalle muiden EU 
kilpailijamaiden kanssa sekä edistämään uusien työpaik-
kojen luomista Suomen lipun alle. Tämän toteutuminen 
vaatii varustamoelinkeinolta täyden tuen asioiden edistä-
miseksi. Kansallinen meriklusterimme tarvitsee varmasti 
myös jatkossa erikoisalusten käytännön osaajia palveluk-
seensa.

Sopimusyhteiskuntaa tukien, liitto jatkaa taistoja liiton 
sääntömääräisen tarkoituksen toteuttamiseksi. •

Kristian HeisKanen, PuHeenjoHtaja slPl

Puheenjohtajan palsta Ordförandens kolumn
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 D
ick Harrisonin mukaan, käsityksem-
me viikingeistä on muotoutunut 
skandinaavisten kirjailijoiden ja 
taiteilijoiden näkemysten perusteella 

aikakaudella, jolloin kansallisuusaatteena oli 
vahvan ja maineikkaan historiallisen menneisyy-
den luominen ruotsalaisille, tanskalaisille ja 
norjalaisille. Dick Harrisonin mukaan tämä 
antaa väärän illuusion historiastamme ja se 
kätkee historiallisia ja arkeologisia tosiseikkoja 
ja löytöjä, jotka jos olimme ne hyväksyneet, 
olisivat tuoneet meille värikkäämmän ja moni-
puolisemman kuvan menneisyydestämme.

Opintoretki museossa alkaa Rangfridin 
sadulla, joka on alle 11 minuuttia pitkä matka 
pienessä vaunussa, jossa vierailijat voivat 
osallistua historialliseen satukertomukseen, joka 
kertoo viikinkien elämästä vuonna 963. (Alle 
7-vuotiaat lapset eivät saa osallistua Ragnfridin 
viikinkimatkalle, koska se sisältää voimakkaita 
kohtauksia.) Matka alkaa Frösalan maatilalta, 
Ragnfridin ja hänen miehensä Haraldin kotoa. 
Matka jatkuu tämän jälkeen maailmalle. Matkan 
aikana näytetään ryösteretkiä lännestä ja 
orjakauppaa idästä. Vaunu liikkuu Ragnfridin 
kertomassa sadussa ja tarinaa vahvistavat äänet, 
valot ja tunnelmalliset lavasteet. 

Näyttelyssä on mahdollista tutustua viimei-
simpiin arkeologisiin ja historiallisiin löytöihin 
siitä, että miltä viikinkiaika on näyttänyt. 
Näyttely on ajalta viikinkien historiasta jolloin 
yhteiskunta ei ollut kuningaskuntien eikä 
eduskuntien ohjauksessa. Näyttelyssä on 
mahdollista oppia uusia asioita lasten ja naisten 
asemasta ja miten ihmiset asuivat, mitä he 
viljelivät ja miten he elivät ja matkustivat. 
Näyttely käsittelee myös orjakaupan merkitystä, 
ryöstöretkiä lännessä ja uskonnollisia tapoja ja 
rituaaleja. Näyttelyssä on esillä todellisen 
näköinen ja kokoinen viikinkiaikainen mies, joka 
on muodostettu Sigtunan museossa säilytettä-
västä viikinkiajan luurangon DNA:sta. Museossa 
on myös nähtävillä viikinkiaikaista koproliittia 
(fossilisoitunutta ulostetta). 

Viikinkielämää 
  Tukholmassa 

Viikinkimuseossa (http://www.vikingaliv.se/) on mahdollista kokea viikinkiaika 
uudella tavalla. Viikinkielämän tarkoituksena on luoda monipuolisempi kuva 
viikinkiajasta kuin mitä meille yleensä on kerrottu tästä aikakaudesta historian 
tunneilla. teKsti & Kuvat: PiPsa mörn

A
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Dick Harrisonin historiallinen katsonta antaa myös 
mielenkiintoisia näkemyksiä viikinkien aasainuskoon ja 
naisten yhteiskunnalliseen asemaan viikinkiajalla. 
Viikinkinaisella oli yllättävän vahva yhteiskunnallinen 
asema ja Harrison kertoo myös vähemmän tunnetuista 
viikinkien uskonnollisista Aasainuskoon liittyvistä 
tarinoista, joissa erityisesti völvan– naispuolisen 
šamaanin – roolia nostetaan esille. Harrisonin mukaan 
tunnemme hänet kirjallisten kertomusten perusteella sekä 
löydettyjen Völvan sauvojen perusteella. Tarinan mukaan, 
hän saattoi houkutella kalat verkkoon yhtä helposti kuin 
hän erottui nuoret rakastavaiset toisistaan. Myrsky ja 
aurinko noudattivat hänen toiveitaan ja onni ja onnetto-
muus – kaikki olivat hänen käsissään. Vuonna 834 kaksi 
naista haudattiin Osebergin laivaan Norjassa. Laiva 
kaivettiin esille 1900-luvulla ja aiheutti arkeologisen 
sensaation. Toinen haudatuista naisista oli todennäköises-
ti völva.

Oli myös mielenkiintoista saada kuulla viikinkikielen 
kehityksestä ja siitä, että oppaamme mukaan islantilaisten 
ja färsaarelaisten nykykieli muistuttaa edelleen viikinkien 
puhumaa kieltä. Fäärsaarilta on löydetty kolme riimuki-
veä, jotka sijaitsevat Kirkjubøurissa, Sandavágurissa ja 
Fámjinissa. Viimeisin mainituista kerrotaan olevan 
1500-luvulta, joka osoittaa sen, että riimuja käytettiin 
edelleen vielä latinalaisen kirjoitustaidon kehittymisen 
jälkeen ja pitkälle katoliseen aikaan saakka. Fäärsarelais-
ten laulu Sigurdskvädet ja muut perinteiset laulut ovat 
balladeja ja periytyvät todennäköisesti viikinkiaikaisista 
lauluista.

Skotlanti on vahvasti viikinkiajan värittämä ja pohjois-
maalaista kulttuuriperintöä löytyy muun muassa katujen 
ja paikkojen nimissä. Skotlannissa on tehty useita arkeolo-
gisia löytöjä viikinkiajalta ja geneettisessä arkeologiassa 
voidaan skottien DNA:ssa todeta pohjoismaista vaikutus-
ta. Skoteilla saattaa siten olla geeniperimänsä ja kulttuuri-

perimänsä kautta enemmän yhteistä pohjoiseen kuin ensi 
näkemältä voisi aavistaa. Ensimmäiset viikinkit jotka 
saapuivat Skotlantiin perustivat siirtokuntia muun muassa 
Shetlandinsaarille ja Orkneysaarille. Viikingit menettivät 
kaiken Stamfordin sillan taistelussa. Stamford sillan 
taistelu tapahtui 25 syyskuuta 1066, eli vain yhdeksäntois-
ta päivää ennen Hastingsin taistelua (Hastingsin taistelu 
käytiin 14. lokakuuta 1066). Kuningas Harald Ankara 
(Harald III Sigurdsson) kuoli Stamfordin sillan taistelussa 
kuningas Harald Godwinpoikaa vastaan. Yhdeksäntoista 
päivää myöhemmin viimeksi mainittu menetti maansa 
Hastingsin taistelussa. Viikinkivallaan katsotaan päätty-
neen Britanniassa ja Skotlannissa Stamfordin sillan 
taistelun myötä. 

Suosittelen lämpimästi museossa käyntiä. Meillä on 
erittäin mielenkiintoinen pohjoismaalainen kulttuuriperi-
mä, joka suorastaan herää henkiin viikinkimuseon oppai-
den kertomusten ja opastusten avulla Tukholmassa. • 

A
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 E
nligt Dick Harrison har bilden av vikingarna 
utformats av skandinaviska författare och 
konstnärer i en ålder av nationalism, som ett sätt 
att forma ett ärorikt förflutet för svenskar, danskar 

och norrmän. Bilden ger oss enligt Dick Harrison inte bara 
en falsk bild av vår historia, den döljer också historiska 
och arkeologiska fakta och fynd som, om vi hade valt att 
acceptera dem, skulle ha försett oss med en betydligt mer 
färgglad syn på det förflutna.

Exkursionen på museet börjar med Ragnfrids saga, som 
är en 11 minuter lång färd i en liten vagn, där man som be-
sökare får följa med på en historisk förankrad saga om livet 
på vikingatiden anno 963. (Barn under 7 år får inte åka på 
vikingafärden, då den innehåller starka scener.) Färden bör-
jar på Frösala gård, hemma hos Ragnfrid och hennes man 
Harald. Därefter får man följa med på en resa ut i världen. 
Under resans gång får man bevittna plundring i väst och 
trälhandel i öst. Med ljud, ljus och stämningsfulla miljöer 
färdas man genom sagan som berättas av Ragnfrid själv. 

På utställning får man ta del av de senaste arkeologiska 
och historiska rönen om hur vikingatiden kan ha gestal-
tat sig. Det är en utställning om vikingarnas historia då 
det varken fanns kungadömen eller riksdag som styrde 
samhället. På utställningen kan man lära sig om barnens 
och kvinnornas roll, hur människor bodde, vad de odlade 
och åt samt hur de levde och reste. Utställningen innefattar 
också slavhandelns betydelse, plundringen i väster samt 
religiösa sedvänjor. På utställningen finns uppställd en 
vikingatida man som skapats i naturlig storlek, med hjälp 
av DNA från ett skelett bevarat på Sigtuna Museum. Även 
koprolit (fossiliserat bajs) från vikingatiden finns uppställt 
till påseende.  

Spännande aspekter av asatron på vikingatiden ger Dick 
Harrisons historiska tillbakablick på kvinnans betydelse i 
vikingatidens samhälle. Vikingakvinnan hade en överras-
kande stark maktställning i vikingasamhället och Harrison 
refererar till även mindre kända aspekter av vikingatidens 
religion, däri völvans – den kvinnliga schamanens – roll 
väcks till liv. Enligt Harrison känner vi till henne både från 

På museet vikingaliv (http://www.vikingaliv.se/) får man uppleva vikingatiden på ett 
nytt sätt. Vikingaliv avser skapa en mera omfattande bild av vikingatiden än den  
som oftast presenteras för oss i historiska sammanhang. text & bilder: PiPsa mörn

skriftliga källor och från fynd av völvestavar. Enligt sägen 
kunde hon locka in fisken i nätet lika lätt som hon skilde 
unga älskande åt. Storm och sol lydde hennes önskan 
och lycka och fördärv – allt låg i hennes händer. Ca år 834 
begravdes två kvinnor i Osebergsskeppet i Norge. Skeppet 
grävdes ut i början av 1900-talet och orsakade en arkeolo-
gisk sensation. En av de begravda kvinnorna var förmodli-
gen en völva.

Språkets utveckling var även intressant att höra om, 
och enligt guiden är isländskan och färöiskan väldigt lik 
vikingarnas språk. Tre runstenar har hittats på Färöarna: 
i Kirkjubøur, Sandavágur och Fámjin. Den sista sägs här-
stamma från 1500-talet och visar alltså på att man använde 
runor vid sidan om den latinska skriften långt in i den ka-
tolska tiden. Det färöiska Sigurdskvädet och andra färöiska 
sånger och ballader härstammar med stor sannolikhet från 
sådant som har överlevt från vikingatiden. 

Skottland är starkt präglat av Vikingatiden och det nord-
iska arvet lever kvar framför allt i gatu- och ortsnamnen. 
De arkeologiska fynden från vikingaperioden är många i 
Skottland, och i genetisk arkeologi kan man bland skot-
tars DNA se spår av nordiskt inflytande. Skottarna kan till 
sin genetiska arvsmassa och kulturella påbrå således ha 
mera gemensamt med norden än vad man först kunde tro. 
De första vikingarna som anlände till Skottland byggde 
kolonier bl.a. på Shetlands- och Orkney öarna. Vikingarna 
förlorade dock allt under Slaget vid Stamford Bridge. 
Slaget vid Stamford Bridge ägde rum 25 september 1066, 
alltså enbart nitton dagar före Slaget vid Hastings (Slaget 
vid Hastings utspelades 14 oktober 1066). Kung Harald 
Hårdråde stupade i slaget vid Stamford Bridge i strid mot 
kung Harald Godwinson. Nitton dagar senare förlorade den 
sistnämnde själv sitt land och sitt liv i slaget vid Hastings. 
Vikingaväldet anses ha upphört i England och Skottland i 
och med Slaget vid Stamford Bridge.

Jag rekommenderar varmt ett besök på museet, det är 
ett väldigt spännande nordiskt kulturarv som väcks till liv 
via berättelserna och guidningarna på museet vikingaliv i 
Stockholm. •

Vikingaliv 
  i sTockholm



henkivakuutuskuntoon.fi 

010 19 19 19

Suomen edullisin henkivakuutus

MAKSAA VAIN PIZZAN KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa 

säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta 
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa. 

Jos asia kiinnostaa edes pikkuisen, aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

JÄSEN-
ETU
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 K
aikki pohjoismaiset liitot esittelivät omia tapahtu-
miaan ja merenkulun tilannetta omassa maas-
saan. 

Pohjoismaiden merenkulkuviranomaiset jotka 
läsnä esittelivät omia kärkihankkeitaan:

Ruotsi: Tonnistoveron implementointi ei ole tuonut 
toivottavia sisäänliputuksia vieläkään vaikka pientä 
piristystä on nähty. Nuorten vastavalmistuneiden perä-
miesten työlisyysmahdollisuudet ovat heikot vieläkin 
ruotsin lipun alla. Ruotsi on kiinnostunut liiton perämies-
kadettijärjestelmästä.

Ilmasto ja luonto. Riskianalysoitu luotsi velvoite. 
Automatisointi ja digitalisointi. ”Maritime single window”.

tanska: Tanskan palkkaratkaisut ovat pääsopimukses-
sa (DMMA) 6,5 % 3-vuotiskautena. Työntekijät suostuvat 
maltillisesti lisättyyn työaikaan ja sen että varustaja voi 
pitää työntekijää 30 päivää miinusvastikkeita tarpeen 
mukaan. Esvagt offshore sopimus tuo 2,5 % 3-vuotiskaute-
na. Työntekijöiden vuosityöaika vähenee 201 päivästä 190 
päivään. Työntekijällä voi olla 25 miinuvastikepäivää 
työnantajan toimesta. Autolauttojen sopimus tuo 4% 
3-vuotiskautena.

NFBk 
(Nordiska fartygsbefälskongress) 
29 – 31.1.2018 Tukholma, Ruotsi

teKsti & Kuvat: joHan ramsland

Massiivisia satsauksia koskien DIS rekisteriä, esimer-
kiksi on poistettu alusten rekisteröinti maksu. Digitali-
sointi. Autonomiset alukset.

noRja: Norjan ”offshore” kriisin pahin vaihe on ohi 
mutta ala on muuttunut ja tuonut ansiotuloja alas pysyväs-
ti. Autonomiset alukset. Meri onnettomuusriskien vähen-
täminen

FäRsaaRet: Färsaarten talous elää rikasta aikaa. 
Merenkulun sopimukset ovat auki. Maapuolen neuvottelut 
ovat sisältäneet jopa 5 viikon lakkoja. Palkankorotukset 
noin 4,5% 2018. FAS rekisterissä on nyt 87 alusta. FAS 
rekisteri on nyt noussut Paris MoU valkoiselle listalle. 

FAS rekisterin ylläpito valkoisella Paris MoU listalla. 
Digitalisointi. 

islanti: Maa elää vieläkin erittäin voimakasta nousu-
kautta ja palkankorotukset ovat sen mukaisesti. Työttö-
myys 2,1 % 2017. ISK on vahvistunut Euroon nähden   
5 vuodessa +23%. Sopimusten 3-vuotiskausi joka alkoi 
2015 tuo kaikkiin merenkulun sektoreihin +38-40 % 
palkankorotukset. Kalastaja-aluksille +25 %. •

G vasemmalta merenkulun johtajia: Hans johannes á brúgv (fär), olav akselsen (nor),  
andreas nordseth (dan), Pernilla Wallin (sWe). + Pipsa mörn slPl/fsbf.
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 A
lla de nordiska länder presenterade 
sina egna händelser samt aktuella 
sjöfarts ärenden i sina länder. 

De nordiska ländernas sjöfarts-
myndigheter som var närvarande presente-
rade sina huvudagendor.

sveRige: Implementeringen av tonna-
geskatten har inte riktigt haft den önskade 
effekten men man kan se en liten ökning av 
inflaggningar.
Klimat och natur. Lots krav baserat på 
riskanalys. Automatisering och digitalise-
ring. ”Maritime single window”

DanmaRk: De danska löneuppgörelserna 
för huvud avtalet (DMMA) är 6.5% 3-års 
period. Arbetstagarna gick med på en måttlig 
ökning av arbetstiden och att arbetsgivaren 
kan hålla arbetstagaren på upp till -30dagar 
vederlagssaldo. Esvagt offshore savtalet ger 
2,5% 3-års period. Arbetstagarnas arbetsplikt 
sänks från 201 dagar till 190 dagar. -25dagars 
vederlagssaldo är möjligt. Bilfärjornas avtal 
ger 4% 3-årsperiod. Massiva satsningar 
gällande DIS registret, t.ex ingen registre-
ringsavgift för fartyg. Digitalisering. Auto-
noma.

noRja: Norjan ”offshore” krisens värsta fas 
är över men branschen har ändrata och fört 
med sig en permanent sänkning av lönerna.
Autonomiska fartyg. Projekt för att minska 
havsolyckor.

FäRöaRna: Färöarnas ekonomi lever rika 
tider. Sjöfartens avtal är öppna. Landsidan 
förhandlingar har innehållit t.o.m. 5 veckors 
strejker. Löneökningar ca 4,5% för 2018. FAS 
registret har nu 87 fartyg. FAS registret har 
flyttats upp till Paris MoU vita lista.
Att säkerställa att FAS registret hålls på 
Paris MoU vita lista. Digitalisering.

islanD: Landet lever ännu i en extraorinär 
växtfas och löneförhöjningarna har varit 
stora. Arbetslöshet 2.1% 2017. ISk har 
förstärkts mot Euron på 5 år med 23%. 
Avtalenas 3 års period började 2015 och förde 
med sig i alla sjöfartens sektorer +38-40% 
löneförhöjningar. För fiskefartygen +25%. •

NFBk 
(Nordiska fartygsbefälskongress) 

29 – 31.1.2018 Stockholm, Sverige
text & bilder: joHan ramsland

G vieras luennoitsia/ gäst föreläsare cecilia österman 
Phd, #meetoo for maritime safety.

G vasemmalta: elias Zachariassen (fär), mr jákup gøthe (fär), 
annfinnur gardalid (fär), mikael Huss (sWe), morten Kveim (nor).
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 A
setuksen sisältö on jo tiedossa, mutta miten sitä 
sovelletaan käytännössä, jää nähtäväksi. 
Olennaista on, että yritykset, järjestöt ja organi-
saatiot joutuvat päivittämään toimintatapansa 

tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.
 Tietosuoja-asetus koskee henkilötietoja ja niiden 

käsittelyä. Asetuksella halutaan parantaa yksilön suojaa. 
Tietosuoja-asetuksen piiriin kuuluvia henkilötietoja ovat 
esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika. 
Nämä tiedot muodostavat rekisterin ja näin yhdistys tai 
yritys on rekisterinpitäjä. Rekisterin pitäjä on se, joka 
päättää tietojen keräämisestä ja käyttämisestä. On tärkeä 
hahmottaa, milloin käsitellään henkilötietoja. Täytyy siis 
tietää, missä kaikkialla henkilötietoja liikkuu ja mitä 
velvoitteita niihin liittyy.

Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan siinä tarkoituk-
sessa, mitä varten henkilötiedot on alun perin kerätty. Jos 
henkilötietoja kerätään esimerkiksi tapahtumaa varten, 
niitä ei voida automaattisesti käyttää suoramarkkinointiin 
eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Lisäksi tietoa saa 
kerätä vain tarpeellisen määrän. Se voi joissakin tapauk-
sissa tarkoittaa suurtakin tietomäärää, mutta kerääjän 

henkilötiedot parempaan turvaan!
Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen on määrä tulla voimaan samanlaisena koko EU:ssa 
25.5.2018. Uusi asetus korvaa henkilötietolain. Tarkoituksena on varmistaa, että ihmisten 
henkilötiedot ovat suojassa riippumatta siitä, missä ne ovat, miten niitä käsitellään, mihin 
niitä siirretään ja missä ne säilytetään. Tällä hetkellä EU:ssa säännellään tietosuojaa  
28 eri lailla. Toukokuussa 2018 lakeja on vain yksi. teKsti: marjo Peurala

täytyy pystyä perustelemaan, miksi tiedot kerätään. 
Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla asiakkaan selkeä 
suostumus tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Tietosuoja-
asetuksessa mainitaan kerättävän tiedon lainmukaisuus ja 
käyttötarkoitussidonnaisuus. Tietoa saa siis kerätä vain 
ennalta määrättyyn ja lailliseen tarkoitukseen. 

 Jokaisella on jatkossa oikeus saada kopio rekisterissä 
olevista henkilötiedoistaan. Esimerkiksi yhdistyksen jäsen 
voi pyytää selvitystä, minkälaisia henkilötietoja hänestä 
on kerätty ja mihin tarkoitukseen. Jäsenellä on halutes-
saan oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin henkilötiedot 
poistetaan rekisteristä. Yhdistyksille tulee nykyistä 
tarkempi informointivelvollisuus. Informaation on 
jatkossa oltava tarkkaa, selkeää ja ymmärrettävää. 
Vanhentuneita tietoja ei saa käsitellä eikä säilyttää. 
Jäsenrekisteriä ja muita yhteystietolistoja täytyy siis 
päivittää säännöllisesti.

Suoramarkkinoinnin perussääntöjen mukaan jäsenelle 
ei saa lähettää markkinointiin liittyviä tekstiviestejä tai 
sähköposteja ilman vastaanottajan suostumusta. Lisäksi 
kuluttajalle on tarjottava selkeä ja helppo tapa perua 
suoramarkkinoinnin vastaanottaminen. •
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eAsiointi
Liiton eAsioinnissa voit itse tarkastella ja  
hoitaa jäsenyyteen liittyviä asioita. 

Kirjautuminen tapahtuu liiton kotisivujen kautta  
www.seacommand.fi.

Sisään kirjautumisessa tarvittava jäsennumero 
löytyy Suomen Merenkulkulehden osoitekentästä.

• ilmoita osoitteen- ja yhteystietojesi muutoksista
• ilmoita työpaikan vaihtumisesta
• ilmoita eläkkeelle jäämisestä
• ilmoita palkattomasta ajanjaksosta
• tarkastele jäsenmaksutilannettasi
• voit laskea jäsenmaksun suuruuden ja tulostaa  
 viitteet tietylle jaksolle
• tilaa uusi jäsenkortti kadonneen tilalle
• sisään kirjautumisessa tarvittava jäsennumero  
 löytyy jäsenkortista tai Suomen Merenkulku-  
 lehden osoitekentästä

jäsen voi nyt itse tarkistaa ja päivittää omat 
henkilötietonsa verkkoasioinnin kautta  
osoitteessa www.seacommand.fi. 

e-tjänster
Via förbundets e-tjänster kan du själv granska 
och sköta ärenden som gäller medlemskapet. 

Inloggningen sker via förbundets webbplats  
www.seacommand.fi.

Medlemsnumret som behövs vid inloggningen 
finns i adressfältet på tidningen Finlands sjöfart.

•	 meddela ändringar i dina adress- och  
 kontaktuppgifter
•	 meddela byte av arbetsplats
•	 meddela pensionering
•	 meddela oavlönad tidsperiod
•	 kontrollera medlemsavgiftsstatus
•	 räkna ut medlemsavgiftsbeloppet och skriv ut  
 referenserna för en viss period
•	 beställ ett nytt medlemskort om det gamla  
 förkommit
•	 merdlemsnumret som behövs vid inloggongen  
 finns i medlemskort eller  i addressfältet på  
 tidningen Finlands sjöfart

medlemmen kan nu själv granska och  
uppdatera sina personuppgifter via e-ärenden 
på adressen www.seacommand.fi. 

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft som lag i alla 
EU:s medlemsländer den 25.5.2018. Den nya förordningen 
ersätter personuppgiftslagen. Syftet är att trygga att 
människors personuppgifter är skyddade oavsett var de är, 
hur de behandlas, vart de överförs och var de förvaras. 
För närvarande regleras dataskyddet i EU med 28 olika 
lagar. I maj 2018 ska det bara finnas en lag. 

Innehållet i förordningen är redan känt, men hur det till-
lämpas i praktiken återstår att se. Väsentligt är företag och 
organisationer måste uppdatera sina handlingssätt så att 
de överensstämmer med dataskyddsförordningen.

 Dataskyddsförordningen rör personuppgifter och 
behandlingen av dem. Genom förordningen vill man för-
bättra individens skydd. Personuppgifter som omfattas av 
dataskyddsförordningen är t.ex. namn, adress, telefonnum-
mer och födelsedatum. Dessa uppgifter utgör ett register, 
vilket gör föreningen eller företaget till registeransvarig. 
Den registeransvariga är den som beslutar om insamling 
och användning av uppgifter. Det är viktigt att förstå när 
personuppgifterna ska behandlas. Man måste alltså veta 
var personuppgifterna rör sig och vilka skyldigheter som är 
kopplade till dem.

Personuppgifter får endast behandlas i det syfte som 
de ursprungligen samlades in för. Om personuppgifter till 
exempel samlas in för ett evenemang får de inte automa-

Bättre skydd av personuppgifter!
tiskt användas för direktmarknadsföring eller överlåtas 
till tredje part. Uppgifterna får dessutom bara samlas in 
i nödvändig mängd. Det kan i en del fall innebära stora 
mängder uppgifter, men insamlaren måste kunna motivera 
varför uppgifterna samlas in. Ett företag eller en förening 
ska ha ett tydligt medgivande från kunden att samla in 
och behandla uppgifter. I dataskyddsförordningen nämns 
den insamlade informationens lagenlighet och ändamåls-
begränsning. Uppgifterna får alltså bara samlas in för ett 
förbestämt och lagligt syfte. 

 Var och en har i fortsättningen rätt att få en kopia på 
sina personuppgifter i registret. En medlem i en förening 
kan t.ex. be om en utredning om vilka slags personuppgif-
ter som samlats in om medlemmen och i vilket syfte. Med-
lemmen har rätt att glömmas bort. Då tas personuppgif-
terna bort ur registret. Föreningar får en ännu noggrannare 
informationsskyldighet. Informationen ska i fortsättningen 
vara noggrann, tydlig och förståelig. Gamla uppgifter får 
inte behandlas eller förvaras. Medlemsregister och andra 
kontaktuppgiftslistor måste alltså uppdateras regelbundet.

Enligt grundbestämmelserna för direktmarknadsföring 
får marknadsföringsrelaterade sms eller e-post inte skickas 
till medlemmen utan dennes medgivande. Konsumenten 
ska dessutom erbjudas ett tydligt och enkelt sätt att avbe-
ställa direktmarknadsföringen. • text: marjo Peurala
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Pipsan palsta

 O
lemme saaneet kysymyksiä koskien merimiesten 
osa-aikaeläkkeitä ja sen myöntämisen edellytyk-
siä. Sellaisia osa-aikaeläkkeitä, jossa osa-aika-
eläkettä sovellettiin esim siten, että jos merimie-

hen sovellettava vuorottelujärjestelmä on ollut 5 viikkoa 
työtä ja 5 viikkoa vastikelomaa ja jos työaika lyheni 50 
prosenttiin kokoaikatyöstä, niin vuorottelujärjestelmään 
lisättiin 10 palkatonta viikkoa vapaata ei enää ole toteutet-
tavissa uusille hakijoille, mutta on edelleen voimassa 
niiden osalta, jotka ovat jo saaneet asiassaan päätöksen. 
Vuorottelujärjestelmä on tällöin ollut ja jatkuu niiden 
osalta jotka ovat järjestelmässä, 5 viikkoa työtä : 5 viikkoa 
vastikelomaa : 10 viikkoa palkatonta vapaata. Vastaavaa 
osa-aikaeläkettä ei enää myönnetä, mutta sen sijaan on 
otettu käyttöön mahdollisuus siirtyä osittainen varhenne-
tulle vanhuuseläkkeelle. Osittaisen varhennetun vanhuus-
eläkkeen alaikäraja määräytyy seuraavasti: 

•		vuonna	1963	ja	sitä	ennen	syntyneillä	alaikäraja	on	61	vuotta;	
•		vuonna	1964	syntyneillä	alaikäraja	on	62	vuotta;	
•		vuonna	1965	ja	sen	jälkeen	syntyneillä	alaikäraja	sopeutetaan		
 eliniän muutokseen

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on 
työntekijän oman valinnan mukaan joko 25 tai 50 prosent-
tia siitä työeläkkeen määrästä, jonka työntekijä siihen 
mennessä on ehtinyt ansaita.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä 
vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukau-
delta, jolta eläkkeen alkamista varhennetaan ennen 
työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä 
(varhennusvähennys).

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen myöntäminen 
ei edellytä sen enempää työnteon vähentämistä kuin 
työnteon jatkamistakaan. Työntekijä voi itse valita 
lopettaako hän työnteon kokonaan, jatkaako hän kokoai-

katyössä tai vähentääkö hän työntekonsa esimerkiksi 
puoleen kokoaikatyöstä. Jos työntekoa vähennetään, on 
uusista työajoista kuitenkin sovittava työnantajan kanssa. 
Mikäli työntekoa ei vähennetä, ei varhennetulle vanhuus-
eläkkeelle siirtymisestä tarvitse sopia työnantajan kanssa, 
koska työajat eivät siinä tapauksessa muutu. Osittain 
varhennettua vanhuuseläkettä voi siis kuitenkin hakea, 
vaikka ei vielä olisi sopinut työnantajan kanssa työajan 
vähentämisestä. Tuloja työtulon rinnalla on siten mahdol-
lista lisätä osittain varhennetun vanhuuseläkkeen kautta, 
mikäli samanaikaisesti jatkaa kokopäiväisesti työelämäs-
sä, mutta tulee toki muistaa, että jos aikaistaa eläkkeen 
ottamista, se samalla pienentää loppueläkettä 4,8 prosent-
tia vuodessa. Silloin kahdessa vuodessa varhennuksesta 
vähennys on lähes kymmenen prosenttia ja seitsemässä 
vuodessa vähennys on lähes 34 %. Myös osittaisen 
varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla tehtävästä 
palkkatyöstä kertyy eläkettä, joten lopullinen vaikutus 
eläkkeeseen varhennetun noston johdosta on riippuvainen 
myös kertyvästä uudesta palkkatulosta. 

Jos merimies päättää jatkaa työntekoaan kokopäiväi-
sesti tavanomaiseen tapaan osittaisen varhennetun 
vanhuuseläkkeen rinnalla, niin loppueläkkeeseen tuleva 
vaikutus kokopäiväisen työssäolon aikana suhteessa 
siihen, että varhennettua vanhuuseläkettä nostetaan, tulee 
laskea yksilöllisesti jokaisen kohdalla erikseen. Merimie-
hillä on myös ansaittuja alempia eläkeikiä, jotka vaikutta-
vat loppueläkkeen määrään. Merimieseläkekassan 
henkilökunta vastaa mielellään yhteydenottoihinne ja 
kyselyihinne, ja he laskevat yksilöllisesti vaikutukset eri 
tilanteissanne. Suosittelemme tutustumaan tarkemmin 
asiaan huhtikuussa 2018 ilmestyvän Merimieseläkekassan 
julkaiseman Albatrossi lehden artikkelissa, jossa asiasta 
tullaan kirjoittamaan yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin 
esimerkein. •

Merimiehen  
osittain 

 varhennetusta  
vanhuuseläkkeestä
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Pipsas spalt

 V
i har fått frågor om sjömännens deltidspension 
och förutsättningar för beviljandet av deltidspen-
sionen. Sådan deltidspension som tillämpades t.ex 
så, att om sjömannens bytesschema var 5 veckor 

arbete och 5 veckor vederlagsledigt och om arbetstiden 
förkortades till 50 % av heltidsarbetet, så lade man in en 10 
veckors period utan lön i arbetsschemat, är inte längre 
möjlig att förverkliga för nya sökanden, men deltidspensio-
nen är ännu i kraft för de sjömän som redan fått beslut i 
ärendet. Då har bytesschemat varit uppgjort så och den 
fortsätter för dem som det berör, att sjömannen har 5 
veckor arbete : 5 veckor vederlagsledighet och 10 veckors 
ledighet utan lön. Motsvarande deltidspension beviljas inte 
längre, men istället har det tagits i bruk en möjlighet att 
erhålla partiell förtida ålderspension. Den nedre ålders-
gränsen för beviljande av partiell förtida ålderspension 
bestäms enligt följande:

•		för	dem	som	är	födda	år	1963	eller	tidigare	är	åldersgränsen	61	år;	
•		 för	dem	som	är	födda	år	1964	är	åldersgränsen	62	år;	
•		 för	dem	som	är	födda	år	1965	eller	senare	anpassas	den	nedre		
 åldersgränsen till förändringen i livslängden

Beloppet av den partiella förtida ålderspensionen är i 
enlighet med arbetstagarens eget val antingen 25 eller 50 
procent av den arbetspension som arbetstagaren dittills 
hunnit införtjäna.

Beloppet av den partiella förtida ålderspensionen 
minskas varaktigt med 0,4 procent för varje månad som 
begynnelse-tidpunkten för pensionen tidigareläggs i förhål-
lande till den lägsta åldern för ålderspension (förtidsminsk-
ning). 

Beviljandet av den partiella förtida ålderspensionen 
förutsätter varken att arbetstagaren fortsätter att arbeta 
eller att hen minskar på sitt arbete. Arbetstagaren kan själv 
välja huruvida hen slutar att arbeta helt, huruvida hen fort-
sätter att arbeta heltid eller huruvida hen minskar på sitt 

Partiell förtida  
ålderspension för sjömän

arbete så att hen exempelvis arbetar hälften av heltid. Om 
sjömannen minskar på sitt arbete skall hen komma överens 
om sin nya arbetstid med sin arbetsgivare. Såvida inte ar-
betet minskas, behöver sjömannen inte komma överens om 
den partiella förtida ålderspensionen med sin arbetsgivare, 
eftersom arbetstiden inte förkortas i det fallet. 

Man kan alltså ansöka om den partiella förtida pensio-
nen trots att man inte överenskommit med sin arbetsgivare 
om minskning av arbetstid. Det är således möjligt att öka 
på sina inkomster samtidigt medan man ännu arbetar hel-
tid via den partiella förtida pensionen som kan lyftas samti-
digt som man erhåller lön från sin heltids huvudsyssla, men 
då ska envar komma ihåg, att då en del av pensionen lyfts i 
förtid, så minskar den slutliga pensionen samtidigt med 4,8 
% per år. Då blir det en minskning av den slutliga pensio-
nen under två års förtida pensionslyftande tio procent 
och under sju år blir minskningen av slutpensionen redan 
närmare 34 %. 

Även arbete som utförs vid sidan om den partiella för-
tida ålderspensionen ger nya pensionsinbesparingar, så den 
slutliga verkningsgraden på den slutliga pensionens belopp 
blir även beroende av hur mycket personen förtjänar under 
de sista åren i arbetslivet vid sidan om sin partiella förtida 
ålderspension. 

Om sjömannen väljer att fortsätta med sitt arbete i van-
lig ordning, bör det göras en individuell uträkning på hur 
det påverkar den slutliga pensionens belopp under den tid 
som hen arbetar vid sidan av att hen lyfter partiell förtida 
ålderspension. Sjömän har även individuella pensionsåld-
rar som påverkar uträkningarna. Sjömanspensionskassan 
personal svarar gärna på era frågor och kan räkna ut den 
exakta verkningsgraden på den slutliga pensionen i fall 
däri personen väljer att lyfta partiell förtida ålderspension 
vid sidan om sitt heltidsarbete. Vi rekommenderar att ni 
bekantar er närmare med en utförligare artikel om ämnet 
som kommer att publiceras i april 2018 i Sjömanspensions-
kassans tidning Albatrossen. •
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V
altaosa maailman naisista on joutunut seksuaali-
sen häirinnän kohteeksi. Maakohtaisista tiedois-
ta ilmenee, että heitä on noin kaksi miljardia eli 
75 prosenttia kaikista 18-vuotta täyttäneistä 

naisista maailmassa.
Maailman terveysjärjestö WHO raportoi, että uhreista 

melkein puolet eli noin 930 miljoonaa naista on kokenut 
suoranaista seksuaalista väkivaltaa kotona tai kodin 
ulkopuolella.

Seksuaalisen häirinnän määritelmät vaihtelevat, mutta 
yleensä on kyse ei-toivotusta käytöksestä, joka loukkaa 
naisen ihmisarvoa ja luo pelottavan, nöyryyttävän tai 
vihamielisen ilmapiirin.

vaiHtelevat tilastot

Arviot häirintää kokeneiden naisten osuudesta vaihtelevat 
suuresti eri maissa. Tilastojen mukaan se on alimmillaan 
50–59 prosenttia Etiopiassa, Indonesiassa, Irlannissa, 
Italiassa, Singaporessa, Etelä-Koreassa ja Espanjassa.

Toisessa ääripäässä häirittyjen naisten osuus on 90–99 
prosenttia. Ryhmään kuuluvat Afganistan, Egypti, Iran, 
Kenia, Nepal, Pakistan, Venäjä, Turkki ja Jemen.

Tilastot ovat kuitenkin epätarkkoja ja heijastavat eroja 
tulkinnassa, raportoinnissa, politiikassa ja kulttuurissa.

Häirintää esiintyy kaikissa maissa ja sosiaaliryhmissä, 
mutta esimerkiksi Kiina kuittaa sen länsimaiseksi ilmiöksi 

kaksi milJarDia naista 
kokenut seksuaalista häirintää
maailman terveysjärjestö WHo raportoi, että uhreista melkein puolet eli noin 930 miljoonaa 
naista on kokenut suoranaista seksuaalista väkivaltaa kotona tai kodin ulkopuolella.

sasK tukee kotiapulaisina työs-
kentelevien naisten ja tyttöjen 
taistelua oikeuksistaan kolmella 
mantereella. lue lisää ja lahjoita 
osoitteessa www.kotiorjat.fi .
Kuva: Pixabay
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ja pyrkii tukahduttamaan sitä vastustavat kampan-
jat.

Seksuaalista häirintää voi esiintyä samaa tai eri 
sukupuolta olevien välillä, ja uhri voi olla mies tai 
nainen, kuten tekijäkin. Useimmiten tekijöinä ovat 
kuitenkin miehet ja uhreina naiset.

sana sanaa vastaan
Monesti naiset eivät halua kertoa tapahtuneesta 
häpeän, leimautumisen, syyllistämisen, työpaikan 
menetyksen tai koston pelossa.

Raportointia vähentää myös tieto siitä, ettei se 
usein johda seuraamuksiin, varsinkaan sana sanaa 
vastaan -tilanteessa. Naisille jätetty todistustaakka 
tuntuu raskaalta ja koko prosessi liian hankalalta.

Häirinnällä voi kuitenkin olla vakavia vaikutuk-
sia naisen elämään sekä hänen henkiseen ja 
fyysiseen terveyteensä. Tuloksena saattaa olla 
työuran tai opintojen katkeaminen, tulojen menetys 
ja syrjäytyminen.

taloudellisia menetyKsiä
Ahdistelusta koituu kustannuksia myös työnantajil-
le ja valtioille. Poissaolojen kasvu sekä työtyytyväi-
syyden ja tuotannon lasku alentavat viime kädessä 
kansantuotettakin. Työnantajille voi tulla lisäkuluja 
oikeudenkäynneistä.

Eräissä maissa naisten turvallisuutta koetetaan 
parantaa sulkemalla heidät kotiin, erottamalla 
sukupuolet toisistaan julkisissa tiloissa ja määrää-
mällä naisille peittävä vaatetus. Elämä on kuitenkin 
osoittanut, että mitä verhotumpia naiset ovat, sitä 
enemmän miehet ahdistelevat heitä.

Monissa maissa seksuaalinen häirintä on koettu 
osaksi ”maan tapaa”, johon naisten on alistuttava. 
Nyt #metoo-kampanja on kuitenkin levinnyt koko 
maailmaan. Yhä useampi uhri uskaltaa puhua ja yhä 
useampi tekijä saa rangaistuksen: eroaa tehtävis-
tään tai maksaa korvauksia välttääkseen vankilan.

Kielto on voimassa
YK:n 193 jäsenvaltiosta 189 on ratifi oinut naisiin 
kohdistuvan syrjinnän vastaisen sopimuksen. 122 
maalla on säädöksiä, jotka kieltävät seksuaalisen 
ahdistelun työpaikoilla.

Monissa maissa on varattu naisille omia osastoja 
joukkoliikennevälineisiin, ja esimerkiksi Ranskassa 
valmistellaan lakia sakkorangaistuksesta naisia 
kadulla ahdisteleville miehille.

Työnantajat ovat lisänneet henkilökunnan 
kolutusta seksuaalisen häirinnän torjumiseksi. 
Motiivina on naisten suojelun ohella pyrkimys 
välttää korvausoikeudenkäynnit ja kustannukset. 
Samasta syystä yritykset hankkivat työnantajan 
vastuuvakuutuksia. •

jäsenmaKsu 
omaan liittoon

jäsenmaksu on 1,4% vuonna 2018
ja kannattajajäsenmaksu 

70 € /kalenterivuosi.

Mikäli työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi:
• Tarkista jäsenmaksusi palkkakuitistasi.

• Onko palkastasi vähennetty jäsenmaksu?
• Onko jäsenmaksu maksettu oikean 

suuruisena oikeaan liittoon?

Pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei riitä.
Jäsenyyttä pitää hakea kirjallisesti.

Työttömyysvakuutusmaksu ei ole liiton 
jäsenmaksu.

Etenkin mikäli työskentelet muussa kuin 
päällystötehtävässä pitää sinun erikseen ilmoittaa 

palkanmaksajalle, että kuulut Suomen Laivan-
päällystöliittoon ja että jäsenmaksu peritään 

Suomen Laivanpäällystöliittoon.

Jäsenyytesi ei ole ajan tasalla, mikäli esimerkiksi 
Suomen Merenkulku -lehti ei tule kotiosoitteeseen. 

Ota silloin yhteyttä jäsenrekisteriin 
mirjam.tuisku@seacommand.fi .

medlemsavgiften 
till eget förbund

År 2018 medlemsavgiften är 1,4% 
och understödande medlemsavgiften vid 

70 € / kalenderår.

Ifall arbetsgivaren drar av 
medlemsavgiften från din lön:
• Kontrollera din medlemsavgift 

på ditt lönekvitto.
• Har medlemsavgiften dragits av från din lön?

• Har rätt storleks medlemsavgift betalts 
till rätt förbund?

Det räcker inte med att enbart 
betala medlemsavgiften.

Medlemskapet måste ansökas skriftligen.
Arbetslöshetsförsäkringsavgiften 

är inte förbundets medlemsavgift.
Särskilt om du jobbar med annat än i 

befälsuppgifter bör du skilt meddela lönebetalaren 
att du hör till Finlands Skeppsbefälsförbund och 
att medlemsavgiften skall betalas till Finlands 

Skeppsbefälsförbund.

Ditt medlemskap är inte i ordning, om du t.ex. 
inte får tidskriften Finlands Sjöfart på din 

hemadress. Ta då kontakt med medlemsregistret 
mirjam.tuisku@seacommand.fi . 
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 L
iikenne- ja viestintäministeriön uutisten mukaan, 
luotsauslakia halutaan uudistaa sallimaan myös 
etäluotsauksen kokeilut. Lakimuutoksen tavoittee-
na on poistaa etäluotsauksen kokeilun esteet ja 

mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilu sekä tiedon 
laajempi hyödyntäminen luotsaustoiminnassa.

Ajatuksena on, että luotsaustoiminnassa voitaisiin 
aiempaa tehokkaammin hyödyntää digitalisaation tuomia 
mahdollisuuksia. Nykytilanteessa on tarpeen arvioida 
kuinka nykyistä luotsausta automatisaation ja digitalisaa-
tion kautta voidaan kehittää nykyistä turvallisemmaksi ja 
onko enää kaikissa tapauksissa tarkoituksenmukaista 

Poijuja / bojar.
Kuva: PiPsa mörn

nousta luotsattavaan alukseen vai voidaanko luotsausta 
suorittaa etänä.

Suomessa on 62 satamaa tai laituripaikkaa, jonne 
luotsataan 42 luotsipaikan kautta. Erimittaisia ja navigoin-
nillisilta haasteiltaan erilaisia luotsattavia väyliä ja 
reittiyhdistelmiä on yli 1100 kappaletta. Aluksia luotsataan 
noin 23 500 kertaa vuodessa, yhteensä 833 400 kilometriä. 
(Liikenne- ja Viestintäministeriön laskelmat ovat siis 
kilometreissä, eli muutettuina 450.000 NM)

Vireillä: Asia: HE luotsauslain muuttamisesta 
LVM039:00/2017 •

etäluotsausta 
suunnitteilla
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lotsning På  
distans planeras

 E
nligt nyheter på Kommunikationsministeriets 
hemsida, så kommer lotsningslagen att 
förnyas så, att även testningen av lotsning på 
distans kunde godkänns. Förslaget ämnar att 

avlägsna hinder för testning av ny teknologi och en 
större möjlighet att utnyttja teknologin vid lotsnings 
verksamheten.

Planerna är, att man i lotsnings verksamheten 
kunde utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre 
än förut. I nuläget är det skäl att utvärdera hur man 
kunde automatisera den nuvarande lotsningen och 
via digitaliseringen få den säkrare och utreda om det 
längre finns behov för att gå ombord på det fartyg 
som skall lotsas eller om lotsningen kunde skötas på 
distans.

Det finns 62 hamnar eller hamnplatser i Finland, 
till vilka det lotsas via 42 lotsplatser. Lotsningssträck-
orna varierar i längd och svårighetsgrad och det finns 
över 1.100 stycken olika farleder och farledskombi-
nationer. Lotsningar görs ca 23 500 gånger per år, 
sammanlagt 833 400 kilometer. (Kommunikations-
ministeriets uträkningar är alltså i kilometer, det blir 
konverterat 450.000 NM)

Anhängigt: Ärende: HE luotsauslain muuttamise-
sta LVM039:00/2017 •

höyrylaiva 
nostalgiaa
höyrylaivalla Tallinnaan – kirja on juuri 
ilmestynyt helmikuussa ja kirja käsittelee 
matkustajahöyrylaivaliikennettä Suomenlah-
den yli vuodesta 1837 alkaen. Kirjan on 
toimittanut Peter Raudsepp.

 K irjaa on miellyttävä lukea koska kirjan kappaleet 
ovat selkeästi otsikoitu vuosiluvuilla. Kirja 
käsittelee syvällisesti vuodet 1837-1967 ja siitä 
eteenpäin väljemmin vuoteen 1981 asti joka oli se 

vuosi milloin viimeinen matkustajahöyrylaivalla toteutet-
tu risteily tehtiin Suomenlahden yli. Tämä matka tehtiin 
Hangosta Tallinnaan M/P.

Kirja sisältää yli 250 laadukasta kuvaa. On ilo todeta 
että on paljon muutakin kuvia kuin laivakuvia. On kuvia 
myöskin mm aikatauluista, satamista ja erilaisista mainos-
julisteista.

Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille merenkulun 
ystäville ja muillekin historia janoisille henkilöille jotka 
erityisesti ovat kiinnostuneita Suomen ja Viron välisestä 
liikenteestä.

Tietokirja on sidottu ja sisältää 240 sivua. Hinta on noin 
35 e. Kustantamon nimi on Oy Raud Publishing Ltd. •

(Boken är inte tillgänglig för tillfället på andra språk än 
finska. Översättningsplanerna är öppna)

Lukuvinkki
joHan ramsland



Merenkulkualan työsuojelun perusteet
10. – 12.4.2018 Vantaa, Clarion Hotel Helsinki Airport

Tiistai 10.4.

09.00–09.30 aamukahvi
09.30–12.00 koulutus
12.00–13.00 lounas
13.00–14.15 koulutus
14.15–14.30 päiväkahvi
14.30–16.30 koulutus

Koulutustilaisuuden avaus ja käytännön
järjestelyt

Työturvallisuuden toteuttaminen
• työturvallisuuslaki 
• työnantajan vastuu ja työntekijän 

velvollisuudet
• työsuojelun toimintaohjelma 

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla 
• yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 
• yhteistoimintaorganisaation tehtävät ja 

asiantuntijuus

Merenkulkualan työsuojelu

Yhteinen työpaikka ja erityiset työn 
teettämisen tilanteet

Keskiviikko 11.4.

08.00–08.30 aamukahvi
08.30–11.30 koulutus
11.30–12.30 lounas
12.30–14.00 koulutus
14.00–14.30 päiväkahvi
14.30–16.30 koulutus

Työn vaarojen selvittämisen ja 
arvioinnin periaatteet
• tapaturmavaarat, siisteys ja järjestys 
• fysikaaliset, kemialliset ja biologiset 

tekijät
• työtapaturmat ja niiden tutkinta
• turvallisuushavainnot 

Laivaväen terveystarkastukset meri – ja 
työturvallisuutta varmistamassa
Päivi Miilunpalo, ylilääkäri, Työterveyslaitos

Torstai 12.4.

08.00–08.30 aamukahvi
08.30–11.30 koulutus
11.30–12.30 lounas
12.30–14.00 koulutus
14.00–14.15 päiväkahvi
14.15–15.30 koulutus

Työterveyshuolto ja työkyvyn hallinta
• työterveysyhteistyö
• varhainen tuki
• päihteet työssä

Työn fyysiset ja psykososiaaliset 
kuormitustekijät

Työhön perehdyttäminen ja 
työnopastus

15.30 Todistusten jako
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Merenkulkualan työsuojelun perusteet 
10. – 12.4.2018 Vantaa

Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5

Merenkulkualan työsuojelun perusteet –kurssi

Kohderyhmä
Työsuojeluhenkilöstö, esimiehet, tarvittaessa 
muu henkilöstö

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on tukea työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä antamalla perustietoa 
työsuojelusäädöksistä, työsuojelun 
yhteistoiminnasta ja työturvallisuuteen liittyvistä 
suosituksista.

Kurssin vetäjä
Asiantuntija Hanna Pratsch,
Työturvallisuuskeskus TTK

Osallistumismaksu
370 € + alv. 24 %, yhteensä 458,80 €.
Alle 50 palkansaajan yritykset saavat
20 %:n alennuksen osallistumismaksusta. 
Hintaan sisältyy kurssimateriaali sekä lounaat ja 
kahvit. Osallistumismaksu laskutetaan 
jälkikäteen.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.
• valitse kurssi TTK:n koulutuskalenterista ja 

klikkaa linkkiä
• saat ilmoittautumisen rekisteröinnistä 

vahvistusviestin sähköpostiisi
• kurssivahvistus lähetetään noin kaksi viikkoa 

ennen tilaisuutta

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi 
perua kustannuksitta viimeistään 14 vrk ennen 
tilaisuutta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista 
veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos 
poisjäännistä ei ilmoiteta viimeistään 7 vrk ennen 
tilaisuutta, veloitetaan koko maksu. Osallistujan 
voi vaihtaa veloituksetta, vaihtumisesta tulee 
ilmoittaa koulutusassistentille.

Kurssipaikka
Clarion Hotel Helsinki Airport
• Karhumäentie 5, 01530 Vantaa
• p. 010 8503810
• cl.helsinkiairport@choice.fi

Majoitus
Kurssihotellista on varattu huonekiintiö, josta 
osallistujat varaavat itse majoituksensa. 
• 1-hh 138 €/vrk, 2-hh 153 €/vrk
• varaukset hotellin Inhouse Sales toimiston 

kautta:
reservations.cl.helsinkiairport@choice.fi tai 
puhelimitse 010 850 3810. Toimisto on 
avoinna arkipäivisin klo 8-18.

• varaukset viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta
• varausta tehdessäsi mainitse kiintiönimi 

”Työturvallisuuskeskus TTK”

Lisätietoja
Koulutuksen sisältö: 
• asiantuntija Hanna Pratsch,

p. 050 544 4889
Käytännön järjestelyt:
• koulutusassistentti Anitta Eskola-Tapiovaara,

p. 050 911 0153
Sähköposti etunimi.sukunimi@ttk.fi

26.1.2018
ID 5378



24 SUOMEN MERENKULKU J FINL ANDS SJÖFART

Lasitaiteilija 
Bertil Vallien

 T
utustuimme Tukholman viinamuseoon ja 
osaan Absolut Art Collection taideko-
koelmasta, joka on ollut viinamuseon 
omistuksessa vuodesta 2008 lähtien. 

Näyttelyssä esillä olevat taideteokset ovat olleet 
Absolut Vodkan kansainvälisissä mainoksissa ja 
mainostapahtumissa. Viinamuseo esittelee joka 
syksy taidekokoelmastaan tunnettuja taiteilijoi-
ta, johon sisältyy 550 eri taiteilijan yhteensä 850 
taideteosta. Tänä vuonna keskiössä on Bertil 
Vallienin laaja taiteilijanura. Hän on tunnettu 
uskomattomista lasiveistoksistaan joissa lasin 
sisään on valettu hahmoja ja värejä. Hän on yksi 
Ruotsin tunnetuimmista lasitaitelijoista. Näyttely 
jatkuu 1.4.2018 saakka. •

teKsti & Kuvat: PiPsa mörn

” Viinamuseo esittelee joka 

syksy taidekokoelmastaan 

tunnettuja taiteilijoita, johon 

sisältyy 550 eri taiteilijan 

yhteensä 850 taideteosta.”
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 V i besökte Stockholms 
spritmuseum och bekantade 
oss med en del av konstver-
ken i Absolut Art Collection, 

som är i Spritmuseums ägo sedan 
2008. Dessa konstverk har varit 
underlag för globala annonser och 
reklamkampanjer för Absolut Vodka. 
Varje höst presenterar museet ett 
konstnärskap med utgångspunkt i 
samlingen, där 550 konstnärer finns 
representerade med 850 verk. I år är 
det fokus på Bertil Valliens omfångs-
rika konstnärskap. Han är känd för 
sina spektakulära glasskulpturer med 
ingjutna figurer och inslag av färg. 
Han är en av Sveriges mest erkända 
glaskonstnärer. Utställningen pågår 
fram till den 1.4.2018. •

text & bilder: PiPsa mörn

Glaskonstnären  
     Bertil Vallien

” Varje höst  

presenterar museet  

ett konstnärskap med 

utgångspunkt  

i samlingen, där  

550 konstnärer finns  

representerade  

med 850 verk.”
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KoimaRUna  
Viinan  
maUSTEEna 
TukholmaN  
ViiNamuseossa

 V
iina kuului ennen ruotsalai-
sen taIonpoikaisyhteiskun-
nan arkeen. Viinaa juotiin 
käytännössä päivittäin ja 

ryypyn katsottiin sopivan jokaiseen 
tilanteeseen kellonajasta riippumatta. 
Viinaa juotiin niin aamuin kuin illoin. 
Koiruohoa (koimarunaa) käytettiin 
erityisen ahkerasti viinan mausteena 
ja karvaita tippoja käytettiin lääkkee-
nä kaikenlaisiin vatsakipuihin, jotka 
parantuivat koiruoholla maustetun 
viinan ansiosta. •

teKsti & Kuvat: PiPsa mörn

 S
priten var en del av vardagen 
i bondesamhällets Sverige. 
Det dracks brännvin i 
praktiken alla dagar och en 

sup ansågs passa till allt och alla 
situationer både morgon och kväll. 

maLöRTEn Som KRydda  
i spriTmuseeT i sTockholm

Malörten användes speciellt flitigt för 
att krydda brännvinet och de beska 
dropparna användes som medicin för 
alla sorters magplågor, som malörts-
brännvinet kurerade. •

text & bilder: PiPsa mörn
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 S
uomalaisella palkansaajalla on tänään 14. helmi-
kuuta takanaan 33 arkityöpäivää. STTK on 
laskenut, että vuonna 2016 palkansaaja tarvitsi 
tämän verran työpäiviä ansaitakseen saman kuin 

suuren, pörssilistatun yhtiön toimitusjohtaja päivässä.
Vuonna 2015 vastaava luku oli 26 päivää. Johtajien 

ansiot ovat siis nousseet yli 23 prosenttia verrattua 
palkansaajien palkkaan.

– Vaikka Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna 
suhteellisen pienet tuloerot, niiden kasvu nousukauden 
aikana on hyvin todennäköistä. Tuloerot ovat jatkuvasti 
yhteiskunnallisen keskustelun aihe ja niiden kasvusta 
ovat huolissaan myös useat kansainväliset talouden ja 
politiikan tutkijat, STTK:n ekonomisti Antti Koskela 
toteaa.

STTK:n laskelmien perustana ovat yhtiöiden julkiset 
vuosikertomukset ja tilastokeskuksen tiedot. Helsingin 
pörssin listattujen suurten yhtiöiden toimitusjohtajien 
kokonaiskompensaatioiden mediaani oli vuonna 2016 
yhteensä 1 591 206 euroa. Yksityisen sektorin palkansaaji-
en kokonaisansioiden mediaani oli samana vuonna 39 913 
euroa.

Laskelmassa oletettiin, että toimitusjohtajat työskente-
livät vuodessa 50 työpäivää enemmän kuin palkansaajat. 
Näin haluttiin huomioida toimitusjohtajien pidemmät 
työajat. Näillä oletusarvoilla toimitusjohtajan päiväkohtai-

 D
en finska löntagaren har den 14.2 bakom sig 33 
vardags arbetsdagar. STTK har kalkylerat att det 
är 33 dagar löntagaren behöver för at få ihop det 
samma inkomsten ett börsbolags verkställande 

direktör förtjänar ihop på en arbetsdag.
Motsvarande tal var år 2015 26 vardags arbetsdagar. 

Detta betyder att direktörernas löner har stigit med 23 % i 
förhållande med löntagarens inkomster.

STTK ekonomist Antti Koskela har använt sig i sina 
studier börsbolagens offentliga bokslut samt information 
från statistikcentralen. Verkställande direktörernas total-
kompensations median i börsbolag noterade på Helsingfors 
börs var 2016 1 591 206 euro. Den privata sektorns löntaga-
res totalförtjänst median låg för samma år vid 39 913 euro. 

sTTk: 
Palkansaaja tienannut tänään 14.2 pörssipomon  
päiväpalkan – ero tuloissa kasvanut rajusti

seksi mediaanipalkaksi muodostui 5 234 euroa, ja yksityi-
sen sektorin palkansaajan vastaava luku oli 158 euroa 
päivässä. Johtajien ansioiden nousu johtui erityisesti 
bonusten ja lisäansioiden rivakasta kasvusta.

– Siinä missä työntekijöiden tasokorotukset vuonna 
2016 olivat 0,4 prosenttia ja vuonna 2017 ne olivat 0,0 
prosenttia, johdon ansiot ovat nousseet 23,5 prosenttia. 
Tämä osoittaa, että palkitsemisen oikeudenmukaisesta 
jakautumista tulisi huolehtia selvästi nykyistä laajemmin. 
Välineitä siihen löytyy, mutta tahtoa tarvitaan lisää, 
Koskela korostaa.

STTK aikoo seurata jatkossakin sitä, miten suurten 
pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien 
ansioiden välinen suhde kehittyy.

– Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien 
tuloerojen kasvu kuvaa osaltaan erittäin suurituloisten ja 
tavallista palkkaa ansaitsevien välillä olevaa kuilua. STTK 
haluaa edistää reilua markkinataloutta ja kaikkien työtä 
arvostavaa Suomea. Työstä saatavalla palkalla on merki-
tystä paitsi toimeentulon, myös tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden näkökulmasta. Myös palkitseminen kuuluu 
kaikille, Koskela muistuttaa. •

LISÄTIETOjA: 
STTK:n ekonomisti Antti Koskela, puh: 044 543 9838

Man har också beaktat vid uträkningen den tänkta sce-
narion att dessa verkställande direktören jobbar i genom-
snitt 50 dagar mera en motsvarande löntagare. Då kommer 
man till dagslöner på 5 234 euro samt 158 euro jämförbart.

STTK kommer i fortsättningen också att vara ob-
servanta på denna löneklyftas utveckling. En orsak till 
denna utveckling anser vara de generösa bonus och andra 
belönings modeller i lönesättningen. Dessa modeller borde 
också vara tillgängliga för de vanliga arbetstagarna påmin-
ner Koskela. •

TILLÄggSINfORMATION: 
STTK:s ekonomist Antti Koskela, tel: 044 543 9838

sTTk: 
Löntagaren har idag 14.2 förtjänat ihop det ett börsbolags 
chef har förtjänat på en dag – inkomstklyftan har ökat kraftigt
svensK summering joHan ramsland



Alkuvuodesta valmisteltiin vielä Kiky sopimuksen lopullista versiota. Kikyn sopimuskausi oli 1.3.2017-28.2.2018. 
Tekemällä Kiky sopimuksen liitto osallistui talkoisiin kilpailukyvyn palauttamiseksi Suomeen. 

Kiky sopimuksessa olivat mukana ulkomaanliikenteen TES, ulkomaanliikenteen pientonniston TES 
sekä Arctia Oy:n molemmat TES:it. Palkan korotukset Kiky vuonna oli 0.0 %
Kotimaan Ratkaisut olivat pääsääntöisesti kaksivuotisia, joissa ensimmäinen 

vuosi oli Kiky ratkaisun mukainen. KMA oli yksi vuotinen.
Kuten kolmena edellisenäkin vuonna, niin ongelmat yhteysalusten kanssa ovat jatkuneet erityisesti 

ns. ”villien yrittäjien” kanssa ja muidenkin sopimuserimielisyyksien kanssa. 
Liiton tavoite on edelleenkin saada yleissitova TES kotimaan yhteysaluksille pitkällä tähtäyksellä. 

Ikävä kyllä emme ole välttyneet lakkovaroitusten antamiselta, ja kaikki kolme meriliittoa antoivat lakkovaroituksen 
Suomen Lauttaliikenne Oy / Suomen Saaristovarustamo Oy:lle keväällä 2017. 

Onneksi sopimus syntyi ennen varsinaista lakkoa.
Iloksemme voimme todeta, että uusia aluksia on tullut Suomen lipun alle 

sekä ulkomaanliikenteeseen että kotimaanliikenteeseen.
Perämieskadettijärjestelmä on ollut käytössä vuoden 2017 lopussa jo 1,5 vuotta. 

Sopimuksen myötä työllistyneiden jäsenten palaute on ollut myönteinen. 
Suurin parannusehdotus on toive korkeammasta palkasta.

Vieläkin on työn alla varsinaisen kadettijärjestelmän järjestäminen, 
jotta saadaan jatkuvuus taattua tulevaisuudessakin päällystön osalta.

Kauppa-alusten tonnisto on vuoden aikana lisääntynyt vanhojen alusten hankinnoilla ja uudisrakennuksiakin on 
tullut kotimaan liikenteeseen. Myöskin tilauksessa on uudisrakennuksia tuleville vuosille eri varustamoiden toimesta.

Satama-alalla olemme vahvistaneet työehtoja paikallisella sopimisella.
Liitolla on ollut vaalivuosi ja liiton uudella 12 henkisellä hallituksella oli järjestäytymiskokous 7.12.2017. 

Hallituskausi on nelivuotinen.  Liiton palkkalistoilla ei ollut varatoiminnanjohtajaa kaudella 1.1.2017 – 31.7.2017.
1.8.2017 liiton uutena varatoiminnanjohtajana aloitti merikapteeni ja varatuomari Pipsa Mörn.

Liiton lehti Suomen Merenkulku ilmestyi neljällä laadukkaalla numerolla 2017.

VUOSIKERTOMUS  2017
2017 – Liitolla riittää tekemistä

• 
vu

os
ik

er
to

m
us

 2
01

7 
• 

vu
os

ik
er

to
m

us
 2

01
7 

• 
vu

os
ik

er
to

m
us

 2
01

7 
• 

vu
os

ik
er

to
m

us
 •

Suo men Merenkul ku

FinlandsSjöfart 1
17

Rauman Merenkulun 

HISTORIA 

s. 32–35

Raumos 
SJÖFARTSHISTORIA

s. 36–39

SuomenMerenkulku

FinlandsSjöfart

1917 – 2017

100
 vuotta/år

�  jäsentietoa � medlemsinfo � jäsentietoa � medlemsinfo � jäsentietoa �  

SuomenMerenkulku
FinlandsSjöfart 2

17

J  vuosikertomus J  årsberättelse J   vuosikertomus J   årsberättelse J   

Muista äänestää! 
Kom ihåg att rösta! 

Hallitusvaalit 
s. 35 – 43

* * *
Styrelsevalet 

s. 35 – 43

SuomenMerenkulku
FinlandsSjöfart 3

17

SATA VUOTTA  
Suomen Merenkulku s. 6 – 20 
HUNDRA ÅR  
med Finlands Sjöfart s. 21 – 25

SuomenMerenkulkuFinlandsSjöfart 4
17

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola s. 8  
AVOIMESTI, OIKEUDENMUKAISESTI  
JA ROHKEASTI 

STTK:s ordförande Antti Palola s. 9
ÖPPET, RäTTVIST OcH DJäRVT

K
a

n
n

e
n

 K
u

v
a

: m
ir

ja
m

 T
u

is
K

u



30 SUOMEN MERENKULKU J FINL ANDS SJÖFART

SLPL:n vuosikertomus toimintavuodelta 2017

Sopimukset
Suomen Laivanpäällystöliitto on mukana yksi vuotisessa Kilpailukykys-
opimuksessa ”Kiky” suurimmilla sopimusaloillaan 1.3.2017 – 28.2.2018 
1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. Luontoisetuja korotettiin 
1.1.2017 1,0 %

Ulkomaanliikenne
Ulkomaanliikenne noudatti Kiky sopimusta. Sopimuskausi 1.3.2017 – 
28.2.2018. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. Vuoden aikana 
tehtiin sekamiehityssopimuksia Suomeen hankittuihin käytettynä 
ostettuihin aluksiin. Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %.

Ulkomaanliikenteen  
pientonnisto
Ulkomaanliikenteen pientonnisto noudatti Kiky sopimusta. Sopimuskau-
si 1.3.2017 – 28.2.2018. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. Vuoden 
aikana tehtiin sekamiehityssopimuksia Suomeen hankittuihin käytetty-
nä ostettuihin aluksiin. Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %.

Kotimaanliikenne
suomen lauttaliiKenne oy &  
suomen saaristovarustamo oy - finferries

Sopimuskausi 1.5.2017 – 28.2.2019. Sopimus noudattaa Kiky-sopimusta. 
1.5.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 1.3.2018 palkankorotukset 
meren kulun yleisen linjan mukaan. Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %.

nordic jetline finland/ nordic jetline oÜ 
Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2019. Sopimus noudattaa Kiky- 
sopimusta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 1.3.2018 palkan-
korotukset merenkulun yleisen linjan mukaan. Luontoisetuja korotettiin 
1.1.2017 1,0 %.

rasila
Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2019. Sopimus noudattaa Kiky- 
sopimusta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 1.3.2018 palkan-
korotukset ulkomaanliikenteen palkkaratkaisujen mukaisesti. 
Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %.

KotimaanliiKenteen matKustaja aluKset Kma
Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2018. Sopimus noudattaa Kiky-sopi-
musta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu Luontoisetuja korotettiin 
1.1.2017 1,0 %.

suomenlinnan liiKenne
Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2019. Sopimus noudattaa Kiky- 
sopimusta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 1.3.2018 palkan-
korotukset merenkulun yleisen linjan mukaan. Luontoisetuja korotettiin 
1.1.2017 1,0 %.

moPro oy ja fin-terPuu oy
Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2019 Sopimus noudattaa Kiky- 
sopimusta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 1.3.2018 palkan-
korotukset merenkulun yleisen linjan mukaan. Luontoisetuja korotettiin 
1.1.2017 1,0 %.

Valtion omistuksessa  
olevia osakeyhtiöitä
arctia oy - Konserni
Arctia Oy konventionaalisten jäänmurtajien TES ja monitoimimurtajien 
TES noudattaa Kiky sopimusta. Sopimuskausi 1.3.2017 – 28.2.2018. 
1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. Luontoisetuja korotettiin 
1.1.2017 1,0 %

finnPilot oy
Luotsaustoimialan TES noudattaa Kiky sopimusta. Sopimuskausi 
1.2.2017 – 31.1.2018. Taulukkopalkkoja ei korotettu sopimuskautena.
Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %

meritaito oy 
(Väyläalukset) Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2019 Sopimus 
noudattaa Kiky-sopimusta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 
1.3.2018 palkankorotukset merenkulun yleisen linjan mukaan. 
Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %.

arctia KarHu oy
Sopimuskausi on 1.3.2017-28.2.2019. Sopimus noudattaa Kiky-sopi-
musta. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei korotettu. 1.3.2018 palkankorotuk-
set ulkomaanliikenteen sopimusratkaisun mukaisesti. Luontoisetuja 
korotettiin 1.1.2017 1,0 %.

Kemin satama oy / mjm samPo
Sopimuskausi on 1.3.2017-28.2.2019. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei 
korotettu Sopimus noudattaa Kiky-sopimusta. 1.3.2018 palkankorotuk-
set ulkomaanliikenteen sopimusratkaisun mukaisesti. Luontoisetuja 
korotettiin 1.1.2017 1,0 %

satama-ala
Sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018. Sopimus noudattaa Kiky- 
sopimusta. AVAINTES:iä on vahvistettu paikallisella sopimisella. 
Taulukkopalkkoja ei korotettu sopimuskautena. Luontoisetuja 
korotettiin 1.1.2017 1,0 %

Valtion sopimusala 
(Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto LiVi)

virKasuHteiset
Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2018. Noudattaa Kiky-sopimusta. 
Taulukkopalkkoja ei korotettu sopimuskautena. Luontoisetuja 
korotettiin 1.1.2017 1,0 %

Kunnan sopimusala
Virka- ja työsopimussuhteiset

Koululaiva Katarina:n soPimus
Sopimuskausi on 1.3.2017–28.2.2019. 1.3.2017 taulukkopalkkoja ei 
korotettu. 1.3.2018 palkankorotukset ulkomaanliikenteen sopimus-
ratkaisun mukaisesti. Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %

ålands landsKaPsregering
Koululaiva Michael Sars: Päällikkö/Perämies . Sopimuskausi 
01.11.2017-30.10.2018. Sopimus noudattaa Kiky sopimusta. Palkkoja ei 
koroteta sopimuskaudella. Luontoisetuja korotettiin 1.1.2017 1,0 %
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Koulutustoiminta
ammattiKoulutus
Liitto on opetusministeriön alaisuudessa toimivassa Merenkulun 
koulutustoimikunnassa. Lisäksi liitto oli mukana edustettuna Merenku-
lun tutkintatoimikunnassa. Kalatalouden ja merenkulun koulutussääti-
ön hallituksen jäsenyys kuuluu myös liiton toimintaan. Rauman 
Ammattioppilaitoksen neuvottelukunnan, Satakunnan Ammattikorkea-
koulun neuvottelukunnan, Turun merenkulun oppilaitoksien neuvottelu-
kunnan, Kotkan merenkulkualan oppilaitosten neuvottelukunnan ja 
Ålands Högskola Sjöfartsakademin jäsenyydet kuuluvat myös liiton 
edustuksiin.

Liitolla on jäsenyys Meriturvan johtokunnassa. Liitto on ollut 
edustettuna Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen kannatus-
yhdistyksen hallituksessa. 

järjestöKoulutus
Toukokuussa järjestettiin luottamushenkilöiden koulutuspäivä liiton 
toimistolla. Tilaisuudessa pohdittiin luottamusmiesten tärkeää roolia 
tulevaisuudessa. Vierailevina luennoitsijoina olivat asianajaja 
varatuomari Henri Nieminen asianajotoimisto Kasanen&Vuorinen 
Oy:stä aiheenaan ”sairaudet työsuhteen perusteena” sekä STTK:n 
pääekonomisti Ralf Sund aiheenaan Suomen taloustilanne ja Kiky.

Syyskuussa liitto järjesti ulkomaanliikenteen ja satama-alan 
yhteisen luottamusmieskurssin Helsingissä hotelli Scandic Simonken-
tässä. Kurssille osallistujina oli reilut toistakymmentä luottamusmiestä 
eri sopimusaloilta. Kurssilla käytiin läpi mm. merenkulun kuulumisia, 
tulevaisuuden näkymiä, lakisääteistä työtapaturma vakuutusta, 
paikallista sopimista, palkkaturvaa sekä luottamusmiesjärjestelmän 
toimivuutta ja kehittämistarpeista.

Ilahduttavan monen työnantajan henkilöstöedustaja saapui 
ensimmäisen päivän tapaamiseen jo tutuksi muodostuneeseen tapaan. 
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esitti avauspuheenvuorossaan 
ajankohtaisen talous ja työmarkkina katsauksen. Kurssilaiset 
osallistuivat myös STTK:n järjestämään Uuden ajan-seminaariin 
Finnkino Tennispalatsissa. Seminaarin teemana oli ’Kurkistus 
henkilöstön arkeen ja tulevaisuuteen’.

Kansainvälinen toiminta
Kansainväliset järjestöt

itf
Vuoden aikana liitto ei osallistunut ITF:n (International Transport 
Workers Federation) kokouksiin aikataulu- ja kustannussyistä.

ifsma
Vuoden aikana liitto ei osallistunut IFSMA:n (International Federation 
of Shipmasters Associations) yleiskokoukseen (Annual General 
Assembly) aikataulu- ja kustannussyistä.

PoHjoismaat
Liitto ei osallistunut Pohjoismaisen kuljetustyöntekijöiden Federaation 
NTF kokouksiin kuluneena vuonna aikataulusyistä. Tärkein pohjoismai-
nen yhteistyö liiton kannalta tapahtui Pohjoismaisen Laivanpäällystö-
kongressin, NFBK:n piirissä. NFBK koostuu kaikkien pohjoismaiden 
laivanpäällystöliitoista. Vuoden aikana pidettiin kaksi kokousta, yksi 
talvella 23–25.01.2017 Oslossa, johon osallistui Johan Ramsland ja 
toinen syksyllä 28.08. -30.08.2017 Reykjavikissa, johon osallistui Johan 
Ramsland ja Pipsa Mörn. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja 
vertailtiin eri Pohjoismaiden liittojen tekemiä sopimuksia ja tulevaisuuden 
haasteita ja vahvistettiin pohjoismaista yhteistyötä.

etf

Vuoden aikana liitto osallistui yhteen ETF:n (European Transport 
Workers Federation) Maritime Transport Section:in MTS kokoukseen 
Brysselissä 24.10.2017.

imo
Liitto ei osallistunut vuoden aikana IMO:n (International Maritime 
Organisation) kokouksiin Lontoossa. Olimme ainoastaan mukana 
alustavissa kokouksissa Suomessa: MSC (Maritime Safety Commit-
tee), STW (Subcommittee On Standards of Training and Watchkee-
ping) ja COMSAR (Subcommittee on Radiocommunications and Search 
and Rescue). 

nautilus federation
Liitto on Nautilus Federationin jäsen sitten 1.7.2017. Nautilus Federation 
on merenkulun ammattiliittojen yhteisö jotka yhdessä haluavat 
parantaa jäsentensä etuja yhteisesti kansainvälisesti.

Järjestöyhteistyö
toimiHenKilöKesKusjärjestö sttK
Liitolla on edustus STTK:n hallituksessa ja valtuustossa. STTK on 
vuoden aikana tukenut monipuolisesti jäsenliittojaan edunvalvonnassa. 
Liitto on mukana STTK:n edunvalvonta- ja järjestötoimikunnissa. 
Lisäksi olimme mukana nuorisotoiminnassa soveltuvin osin.

sttK-logistiiKKa
STTK-logistiikka ryhmässä ovat edustajina keskusjärjestöön kuuluvat 
kuljetusaloihin osallisina olevat liitot. STTK-logistiikka on merenkulku-
alan päällystöliittojen perustama yhteisö, jonka perusteella puheenjoh-
tajuus on näiden liittojen hallussa. STTK-logistiikka toimii asiantuntija-
elimenä logistisissa kysymyksissä ja pyrkii olemaan aktiivinen toimija 
tällä sektorilla.

PalKansaajajärjestö Pardia
Liitto on edustettuna Pardian hallituksessa ja valtuustossa. Pardian 
kautta liitto valvoo valtion eri hallinnon aloilla ja liikelaitoksissa 
toimivien virka- ja työsopimussuhteisten jäsentensä etuja.

suomen ammattiliittojen solidaarisuusKesKus sasK
Liitto on SASK:issa jäsen sitten kevään 2017. SASK on työntekijöiden 
oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. Edistämme ihmisarvois-
ta työtä ja työelämän perusoikeuksia sekä tuemme köyhyyden ja 
eriarvoisuuden vähentämistä kehittyvissä maissa. Liitolla ei ole 
hallituspaikkaa

teKniiKKa ja terveys Ktn ry.
Liitto valvoo KTN ry:n kautta kunta-alalla toimivien virka- ja työsopi-
mussuhteisten jäsentensä etuja. Liitolla on edustaja KTN:n hallitukses-
sa, TS-valiokunnassa ja KV-TES-valiokunnassa.

Kaf
Liitto on mukana Kuljetusalojen federationi KAF:n toiminnassa. Liitolla 
on hallituspaikka.

suomen satamaPäällystöyHdistys
Suomen Satamapäällystöyhdistys ry on yhteistyössä liiton kanssa 
pyrkinyt valvomaan ja ajamaan satamapäällystön etuja.

• 
vu

os
ik

er
to

m
us

 2
01

7 
• 

vu
os

ik
er

to
m

us
 2

01
7 

• 
vu

os
ik

er
to

m
us

 2
01

7 
• 

vu
os

ik
er

to
m

us
 •



32 SUOMEN MERENKULKU J FINL ANDS SJÖFART

Hallinto
vuosiKoKous Helsingissä

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.11.2017 Keskinäinen 
vakuutusyhtiö Kalevaja vahinkovakuutusyhtiö If Pilarisalissa, Helsingissä.

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 13 varsinaista jäsentä ja 8 
kannattajajäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ingemar Åberg ja varapuheenjoh-
tajana Dan Stenbäck. Avajaispuheen piti toiminnanjohtaja Johan 
Ramsland. 

Vuosikokous hyväksyi vuosikertomuksen ja vuoden 2016 tilinpää-
töksen ja vahvisti hallituksen laatiman talous- ja toimintasuunnitelman 
ja talousarvion vuodelle 2018. Siinä varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 
pysyi ennallaan 1,4 prosentissa ja kannattajajäsenten jäsenmaksu 
ennallaan 70 eurona. 

Vahvistettiin myös hallitusvaalien tulos ja kokoonpano vuosille 
2018-2021.

Liiton kunniamerkit jaettiin seuraaville henkilöille: Tapani Karhuvaa-
ra, Anton Tasanen, Kenneth Granell, Sten Erik Roland Lehtinen. Kokous 
hyväksyi hallituksen laatiman esityksen julkilausumaksi ja päätti, että 
vuoden 2018 vuosikokous pidetään Helsingissä.

Hallitus
Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kristian 
Heiskanen toimi hallituksen puheenjohtajana ja Kai Terimaa varapu-
heenjohtajana. Hallituksen teknisenä sihteerinä toimi toimistosihteeri 
Marjo Peurala. Vuosi 2017 oli hallitusvaalivuosi. Uusi hallitus 2018-
2021 vahvistettiin vuosikokouksessa.

slPl:n Hallitus 2014–2017
Björkell Martin, Granell Kenneth, Heiskanen Kristian, Kettunen Markku, 
Kosonen Kari, Lindström Ulf-Peter, Lunkka Santeri, Mäkelä Matleena, 
Palmu Heli, Riikonen Jukka, Seligson Niclas, Stenbäck Dan, Tauriainen 
Heidi, Terimaa Kai, Juha Tuomi

toimeenPaneva valioKunta
Hallituksen toimeenpaneva valiokunta kokoontui vanhassa kokoonpa-
nossaan vuoden aikana 9 kertaa. 

tPv:n KoKoonPano vuonna 2017
Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, 
Heidi Tauriainen ja Kai Terimaa. 

Sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja ja varatoiminnanjohtaja 
osallistuvat TPV:n toimintaan jäseninä. TPV:n teknisenä sihteerinä 
toimi toimistosihteeri Marjo Peurala.

joHtoryHmä
Liiton hallituksen vuonna 1998 perustaman johtoryhmän jäseniä ovat 
liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja 
ja varatoiminnanjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu toimintavuoden aikana 
tarvittaessa ja käsittelee liiton talouteen ja toimintastrategiaan 
liittyviä asioita.

Piirit
Liiton piirit ovat: Ahvenanmaa, Helsinki, Kotka, Oulu, Rauma, Saimaa, 
Tampere, Turku ja Vaasa. 

Piireissä vanhat piiriasiamiehet jatkoivat toimintaansa. Piirit ovat 
valinneet liitolle edustajat alueensa STTK:n aluetoimikuntiin. 

Liiton asiamiehet ovat vuoden aikana käyneet piirikokouksessa 
kertomassa merenkulun ajankohtaisista asioista. Normaalien 

piirikokousten lisäksi ovat piirit mm. järjestäneet joulujuhlia ja 
rapuillallisia. Keskusteluissa on käsitelty merenkulun ajankohtaisia 
aiheita.

Tiedotus
suomen merenKulKu-leHti
Laivanpäällystöliiton tiedotus oli nettisivujen ja facebookin lisäksi 
pitkälti Suomen Merenkulku-Finlands Sjöfart-lehden varassa. Lehden 
toimituksesta vastasi Johan Ramsland, Pipsa Mörn, Mirjam Tuisku ja 
Marjo Peurala. Lehden ulkoasusta vastasi graafikko Tarja Lehtinen. 
Lehden painoi painotalo Plus Digital. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden 
aikana. 

Kotisivut
Liitolla kotisivut ovat osoitteessa www.seacommand.fi. Sivuilla 
tiedotetaan mm. ajankohtaisista tapahtumista, piirikokouspäivistä, 
vakuutuksista, liiton mökeistä jne. Sieltä löytyvät myös liittymis-, 
jäsenmaksuvapautus- ja kannattajajäsenhakemuskaavakkeet. Vuoden 
2017 aikana jäsenille tuli mahdollisuus hoitaa jäsenasioita myös 
e-asioinnin kautta. Sivuilla toimii myös nettikauppa, jonka kautta voi 
tilata liiton jäsentuotteita. Liiton toimistosihteeri Marjo Peurala 
ylläpitää sivuja. 

Henkilöstö ja toimisto
Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Hietalahdenranta  
15 A 3, 00180 Helsinki.

Liiton toiminnanjohtajana toimi Johan Ramsland ja varatoiminnan-
johtajana toimi Pipsa Mörn 1.8.2017 alkaen. Vuoden 2017 lopussa 
kuului henkilökuntaan: toiminnanjohtaja Johan Ramsland, varatoimin-
nanjohtaja Pipsa Mörn, toimistosihteeri Marjo Peurala ja toimistonhoi-
taja Mirjam Tuisku. 

Jäsenpalvelu
Liitto on kustantanut liiton alle 70-vuotiaille Suomessa vakinaisesti 
asuville jäsenille vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen. 
Liiton jäsenillä on myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutuksista 
on sovittu IF vakuutusyhtiön kanssa. Järjestön IF -sopimuksella on 
mahdollista saada alennuksia myös muihin vakuutuksiin.

Jäsenille tilattiin liiton oma vuoden 2018 taskukalenteri.
Jäsenrekisterin verkkopalvelussa otettiin käyttöön verkkoasiointi, 

jossa jäsen pääsee tekemään jäsenhakemuksen. Jäsen pääsee itse 
jäsenrekisteriin katsomaan omia jäsen- ja jäsenmaksutietojaan ja 
tulostamaan jäsenmaksuviitteet, tilaamaan jäsenkortin kadonneen 
tilalle sekä tekemään muutoksia osoitteeseen ja työsuhdetietoihin.

Liitto on vakiintuneen tavan mukaan myöntänyt kaikille merenkul-
kuoppilaitoksille stipendit jaettaviksi merenkulkuoppilaitoksissa 
opiskeleville oppilaille opettajakunnan harkinnan mukaan. Osa 
stipendikuluista on katettu liiton apuraha- ja stipendirahaston tuotoilla.

Kertomusvuoden aikana liitto teetti tilauksesta merikapteenin 
sormuksia sekä myi surunvalittelu- ja onnitteluadresseja, veneviirejä, 
solmioneuloja, jäsenmerkkejä, jäsenpinssejä, lakkikokardeja, vöitä, 
huivinpidikkeitä, käsilaukkukoukkuja, liiton pikeepaitoja, jäsenlippalak-
keja, urheilusukkia, jousiheijastimia, matkalaukkuvöitä, kylpypyyhkeitä, 
huomioliivejä ja muistitikkuja.
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Liitto on sopinut jäsenetuhinnat mm. Viking Linen, Tallink Siljan, 
Eckerölinen, Holiday Clubin, Scandicin ja Silmäaseman kanssa.

sulKavan möKit 2017
Liitolla on Sulkavan kunnassa 81 hehtaarin tilat, joilla sijaitsee neljä 
vuokramökkiä saunoineen.

Myllyjärven ja Varmarannan mökit vuokrataan ympäri vuoden, 
mutta Jaatila ja Suvitupa ovat ainoastaan kesäkäytössä. 

Käyttöviikkoja liiton mökeille kertyi:
Myllyjärvi 13 varausta, Varmaranta 18 varausta, Jaatila 8 varausta 

ja Suvitupa 5 varausta. 
Mökkejä vuokrataan lomasesongin aikana kokonaisina viikkoina ja 

muulloin voi varata vaikkapa pelkän viikonlopun.
Puumalalainen Eeva-Liisa Pasanen on hoitanut mökkien siivouksen.
Helka Miettinen luovuttaa avaimet mökeillä kävijöille.
Tarvittaessa mökeillä on tehty kunnostustöitä sekä uusittu 

varustetasoa. Etenkin saunoja on uusittu. 
Varmarantaan on hankittu uusi astiasto, keittiökalusteet, astianpe-

sukone, jääkaappi, televisio sekä varaava takka. Myös laituri 
vaihdettiin uuteen.

jäsenmäärä
Yhteensä jäsenmäärä vuoden 2017 päättyessä oli 1734 (vuonna 2016 
jäseniä oli 1751).

Vuoden lopussa äänioikeutettuja varsinaisia jäseniä oli 1135 
(vuonna 2016 jäseniä oli 1152).

Kannattajajäseniä oli tämän lisäksi 599 (vuonna 2016 kannattajajä-
seniä oli 559).

Naisia oli kokonaismäärästä 122.

Jäsenyydet ja osallistuminen 
31.12.2017
Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä, yhdistyksissä, säätiöissä, 
yhtiöissä, osuuskunnissa ja kansainvälisissä ammattijärjestöissä:

yHdistyKset: 
Ahvenanmaan Ammattijärjestöjen Lomajärjestö, Ahvenanmaan 
teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusjärjestö, Aikakausmedia, 
Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationi KAF, Merenkulun opetuksen 
ja tutkimuksen kannatusyhdistys, Palkansaajajärjestö Pardia, STTK-Å, 
Tekniikka ja Terveys KTN, Toimihenkilökeskusjär¬jestö STTK.

säätiöt: 
Merenkulkijain Säätiö, Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö.

yHtiöt: 
Asunto-osakeyhtiö Hietalahdenranta 15,  
Metsonpesä, As. Oy Munkinkoti, As. Oy Lealax.

osuusKunnat: 
E-Osuuskauppa, Osuuskunta Metsäliitto, EKA-yhtymä.

Kansainväliset ammattijärjestöt: 
Euroopan Kuljetustyöntekijäin Federaatio (ETF), Kansainvälinen 
Kuljetustyöntekijäin Federaatio (ITF), Kansainvälinen päälliköiden 
järjestöjen yhdistys (IFSMA), Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäin 
Federaatio (NTF), Pohjoismainen Laivanpäällystökongressi (NFBK). 
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Liiton rahastot ovat apuraha- ja stipendirahasto, valmiusrahasto ja 
käyttörahasto.

Piirien toimihenkilöt vuonna 2017
aHvenanmaa
Piiriasiamies Johan Ramsland

HelsinKi
Piiriasiamies Kalle Honka

Kymi
Piiriasiamies Heli Palmu

oulu
Piiriasiamies Petter Tähtinen
Piirisihteeri Antti Rajaniemi

rauma
Piiriasiamies Marko Löytökorpi
Piirisihteeri Simo Ikonen

saimaa
Piiriasiamies Jukka Riikonen

tamPere
Piiriasiamies Kai Terimaa
Piirisihteeri Harri Seppä

turKu
Piiriasiamies Mikko Laitinen

vaasa
Piiriasiamies Tuula Forsblom
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Luottamusmiehet 31.12.2017 (Varaluottamusmiehet suluissa)
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Ulkomaanliikenne
ALfONS HÅKANS OY AB  Lavaste Jyrki  
 (Holmroos Kai) 
BORE LTD  Spännnäri Arto
CONTAINERSHIPS  avoin
ECKERÖ LINE   Heimala Jussi  
 (Malinen Jari-Pekka)
ECKERÖ SHIPPINg Ab Ltd Eriksson John
ESL-SHIPPINg LTD   Terimaa Kai
fINNLINES OYj  Kosonen Kari  
 (Seligson Niclas)
gODBY SHIPPINg  Vikki Santeri
LANgH SHIP OY AB  Vepsäläinen Juha 
NLC fERRY Ab Oy  Suhonen Jaakko
NORDIC jET LINE fINLAND OY Berthén Lars
OSM SHIP Management finland Oy Heiskanen Kristian   
 (Häyrinen Sakari)
RAUMA CHARTERINg AND avoin
REDERI AB LILLgAARD avoin
RONjA MARIN AB LTD  avoin
TALLINK SILjA   Ryynänen Jari 
TOWAgE AgENCY OY AB LTD  avoin
Vg-SHIPPINg OY  Snellman Jaani  
 (Helanto Jaakko)
VIDAR SHIPPINg CO LTD avoin
VIKINg LINE Abp  Tauriainen Heidi  
 (Granell Kenneth)

Liikennevirasto –Trafikverket LIVI avoin

Trafi Liikenteen turvallisuus
Pääluottamusmies  Stenbäck Dan

Meri Taito Oy
Merenmittausretkikunnat Moberg Jarkko  
 (Sipilä Kimmo)

Hinaaja-alusten päälliköt
Väyläalukset
Öljyntorjunta-alukset
Oili-luokka  Taralainen Lauri  
 (Antinoja Juha)

ARCTIA Oy
Pääluottamusmies  Kettunen Markku  
 (Seppälä Mikko Iisakki)

jäänmurtajat   Seppälä Mikko Iisakki 

Monitoimimurtajat  Kettunen Markku  
 (Tuomi Juha)

ARCTIA KARHU OY  Rajaniemi Antti  
 (Holma Pauli)

LUOTSAUSLIIKELAITOS Oy - fINNPILOT
  Poskiparta Matti

fINfERRIES:
SUOMEN LAUTTALIIKENNE Sandberg Roger (avoin)
HAILUODON LAUTTA  Grönlund Timo
SUOMEN SAARISTOVARUSTAMO OY  Olin Tom (Karhunen Tommi)

MERITURVA  avoin

SATAMA-ALA
Valtakunnallinen luottamusmies: Palmu Heli
Paikalliset:
Hanko  Rautio Mats (Kari Sami)
Kemi  Tähtinen Petter
Kotka  Palmu Heli
Maarianhamina  Norell Ola (Sinden Jesper)
Naantali  avoin
Turku  Laurila Antti
Oulu   Vehkaperä Matti

SYDVÄST SjÖfART  avoin

SUOMENLINNAN LIIKENNE Mäkinen Jaakko
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Suomen Laivanpäällystöliiton edustukset
Tilanne 31.12.2017 (varajäsen suluissa)
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Kotimaiset keskusjärjestöt
TOIMIHENKILÖKESKUSjÄRjESTÖ STTK
Edustajisto: Kristian Heiskanen (Kai Terimaa & Heidi Tauriainen)
Hallitus: Johan Ramsland (Niclas Seligson)
STTK-logistiikka: Johan Ramsland
järjestöfoorumi: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)
Edunvalvontatoimikunta: Kristian Heiskanen (Johan Ramsland)
STTK PATO Kotka: Kristian Heiskanen
STTK ATO Ahvenanmaa: Johan Ramsland, puheenjohtaja
STTK Opiskelijat hallitus: Avoin
STTK Opiskelijat edustajisto: Avoin

PALKANSAAjAjÄRjESTÖ PARDIA
Edustajakokous 2017: Dan Stenbäck
Hallitus: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)

TEKNIIKKA jA TERVEYS KTN
Hallitus: Heli Palmu (Johan Ramsland)
TS-valiokunta: Heli Palmu (Johan Ramsland)
KVTES-valiokunta: Heli Palmu (Johan Ramsland)

KULjETUSALOjEN AMMATTILIITTOjEN fEDERATIONI (KAf)
Hallitus: Johan Ramsland (Heidi Tauriainen)
Edustajisto: Mats Rautio 

Kansainväliset keskusjärjestöt
INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ fEDERATION (ITf)
Merenkulkijajaosto: Auki
Meriturvallisuuskomitea: Auki
Päällystön foorumi: Auki

EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ fEDERATION (ETf)
Merenkulkijajaosto: Johan Ramsland

POHjOISMAINEN KULjETUSTYÖNTEKIjÄIN fEDERAATIO 
(NTf)
Edustajakokous: Ei pidetty 2017
Merenkulkujaosto: Johan Ramsland

POHjOISMAINEN LAIVANPÄÄLLYSTÖKONgRESSI (NfBK)
Johan Ramsland, Puheenjohtaja
Pipsa Mörn

INTERNATIONAL fEDERATION Of SHIPMASTERS’  
ASSOCIATIONS (IfSMA)
Auki
Yleiskokous (AgA) 2017: Aikataulusyistä kukaan ei osallistunut

julkisten viranomaisten asettamat elimet (pysyvät)
KOULUTUS
Merenkulkualan koulutustoimikunta: Johan Ramsland  
(Martin Björkell)
Merenkulkualan tutkintotoimikunta: Johan Ramsland 
Meriturvan johtokunta: Johan Ramsland (Dan Stenbäck)
Aboa Mare, merenkulun koulutusohjelman neuvottelukunta: 
Johan Ramsland (Martin Björkell)

Satakunnan ammattikorkeakoulu, tekniikan ja merenkulun 
koulutusohjelman neuvottelukunta: Johan Ramsland 
Rauman merenkulun neuvottelukunta: Johan Ramsland  
(Juha Tuomi)
KYAMK neuvottelukunta: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)
Högskolan på Åland Sjöfartens branschråd:  
Johan Ramsland (Kalle Honka)
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, hallitus:  
Martin Björkell (Johan Ramsland)

MERIMIESASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
MAN: Johan Ramsland (Pipsa Mörn) 
MAN Terveysjaosto: Pipsa Mörn

MERIMIESELÄKEKASSA
Valtuuskunta: Martin Björkell (Matleena Mäkelä)
Hallitus: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)

MERIMIESPALVELUTOIMISTO
MEPA Edustajisto: Dan Stenbäck (Niclas Seligson)
MEPA Hallitus: Kai Terimaa (Johan Ramsland)

Ammattijärjestöjä lähellä olevat ja muut yhteisöt

STTK-LOMAT
Hallitus: Auki

MERENKULKIjAIN SÄÄTIÖ
Hallitus: Kristian Heiskanen (Johan Ramsland)

jULKIS- jA YKSITYISALOjEN TYÖTTÖMYYSKASSA jYTK
Ei omaa hallituspaikka (yleisvarajäsen Johan Ramsland)

MERIMIESTEN TAPATURMANEUVOTTELUKUNTA
Auki

MERENKULUN TYÖALATOIMIKUNTA TAT:
Johan Ramsland

MERENKULUN OPETUKSEN jA TUTKIMUKSEN KANNATUS-
YHDISTYS MOTK
Hallitus: Pekka Partanen, Pj (Johan Ramsland)

Ahvenanmaa
AHVENANMAAN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖjÄRjESTÖjEN 
KESKUSjÄRjESTÖ  
(Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund)
ÅTfC Hallitus: Johan Ramsland, Pj., Rolf Andersson, Lars Berthén

AHVENANMAAN LOMAjÄRjESTÖ  
(Ålands Fackorganisationers Semesterorganisation)
ÅfSO Hallitus: Rolf Andersson, Pj



I början av året förbereddes den slutliga versionen av konkurrenskraftsavtalet. Konkurrenskraftsavtalets 
avtalsperiod var 1.3.2017-28.2.2018. Förbundet deltog i det gemensamma arbetet för att förbättra Finlands 

konkurrenskraft genom ingåendet av konkurrenskraftsavtalet. Konkurrenskraftsavtalet gällde utrikesfartens 
kollektivavtal, utrikesfartens kollektivavtal för småtonnage samt bägge kollektivavtalen för Arctia. 

 Löneförhöjningarna under året för konkurrenskraftsavtalet var 0,0 %. Uppgörelserna inom Inrikestrafi ken var 
huvudsakligen tvååriga, däri det första året var i enlighet med konkurrenskraftsavtalet.  

Avtalet inom inrikestrafi ken var ettårigt.
Såsom även under de tre tidigare åren, har utmaningarna med förbindelsebåtstrafi ken fortsatt speciellt 

med de sk. ”vilda företagarna” och även med andra avtalsmeningsskiljaktigheter.
Förbundet strävar fortfarande på lång sikt att uppnå ett allmänbindande kollektivavtal för 

de förbindelsefartyg som är verksamma inom inrikestrafi k. Tyvärr har vi inte undgått från att varsla om strejk, 
alla tre sjöfartsförbunden gav strejkvarsel till Finlands Färjetrafi k Ab / Finlands Skärgårdsrederi Ab 

på våren 2017. Vi lyckades uppnå enighet om avtalet innan strejken bröt ut. 
Till vår glädje kan vi konstatera, att nya fartyg har fl aggats 

in under fi nsk fl agg inom både utrikestrafi ken och inrikestrafi ken. 
Avtalet avseende styrmanskadetter har i slutet av året 2017 varit i bruk i redan 1,5 år. 

De medlemmar som erhållit arbetsplatser genom kadettavtalet har givit positiv respons till förbundet. 
Det största förslaget till förändring i kadettavtalet har varit önskemål om högre lön. 

Arbetet med att organisera det egentliga kadettsystemet är ännu under arbete, 
avsikten är att få en kontinuitet garanterad även i framtiden för befälet.

Handelsfartygens tonnage har ökat genom anskaffningen av gamla fartyg och även genom 
nyanskaffningar har det tillkommit i trafi k nytt tonnage inom inrikesfarten. 

Det fi nns även nya fartygsbeställningar från olika rederier för kommande år.
Inom hamnarna har vi förstärkt avtalsvillkoren genom lokala avtal. 

Förbundet har haft ett valår och förbundets 12 man starka styrelse hade sitt konstituerande 
sammanträde 7.12.2017. Styrelseperioden är fyraårig.

På förbundets lönelistor har inte funnits någon vice verksamhetsledare under perioden 1.1.2017 – 31.7.2017.
1.8.2018 började som förbundets nya vice verksamhetsledare sjökapten och vicehäradshövding Pipsa Mörn.

Förbundets tidning Finlands Sjöfart utkom med fyra kvalitativa nummer 2017.

ÅRSBERÄTTELSEN 2017
2017 – Förbundet har fullt upp 
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Avtalen
Finlands Skeppsbefälsförbund är med i det ett åriga konkurrenskrafts-
avtal på de mest omfattande avtalsbranscherna 1.3.2017-28.2.2018. 
1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 
med 1,0 %.

Utrikesfarten
Utrikesfarten följde konkurrenskraftsavtalet. Avtalsperioden 1.3.2017 
– 28.2.2018. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. Under året ingicks 
blandmanskapsavtal för fartyg som köpts begagnade till Finland. 
Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

Utrikesfartens småtonnage
Utrikesfartens småtonnage följde konkurrenskraftsavtalet. Avtalspe-
rioden 1.3.2017 – 28.2.2018. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. Under 
året ingicks blandmanskapsavtal för fartyg som köpts begagnade till 
Finland. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

Inrikesfarten
Finlands Färjetrafik Ab & Finlands Skärgårdsrederi Ab- Finferries. 
Avtalsperioden 1.5.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer konkurenskraftsavta-
let. 1.5.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

nordic jetline finland/ nordic jetline oÜ 
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer konkurenskraftsavta-
let. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

rasila
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 
Avtalet följer konkurenskraftsavtalet. 1.3.2018 höjs lönerna enligt utrikes -
fartens löneuppgörelse. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

inriKesfartens Passagerarfartyg Kma
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2018. Avtalet följer konkurenskraftsav-
talet. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. Naturaförmånerna höjdes 
1.1.2017 med 1,0 %.

sveaborgs trafiK ab
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 
Avtalet följer konkurenskraftsavtalet. 1.3.2018 höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

moPro ab ocH fin-terPuu ab
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer konkurenskraftsavta-
let. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 Höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

De statliga ägda  
aktiebolagen
arctia ab - Koncernen
Arctia Oy:s kollektivavtal för de konventionella isbrytarna samt 
kollektivavtalet för multifunktionella isbrytarna följer konkurenskrafts-

avtalet. Avtalsperioden 1.2.2017 – 31.1.2018. 1.3.2017 höjdes inga 
lönetabeller. Avtalet följer konkurenskraftsavtalet. Naturaförmånerna 
höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

finnPilot ab
Lotsningsbranchens kollektivavtal följer konkurenskraftsavtalet 
 Avtalsperioden 1.2.2017 – 31.1.2018. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 
Avtalet följer konkurenskraftsavtalet. 1.3.2018 höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

meritaito ab
(Farledsfartygena) Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer 
konkurenskraftsavtalet. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 Höjs 
lönerna enligt sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 
1.1.2017 med 1,0 %.

arctia KarHu oy
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer konkurenskraftsavta-
let. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 Höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

Kemin satama oy
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer konkurenskraftsavta-
let. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 Höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

satama -ala
Avtalsperioden 1.2.2017 – 31.1.2019. Avtalet följer konkurenskraftsav-
talet. AVAINTES: har förstärkts med lokala avtal. Lönetabellerna har 
inte höjts under avtalsperioden. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 
med 1,0 %.

Statliga avtalsbranschen 
(Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikverket LiVi)

tjänsteförHållanden
Avtalsperioden 1.2.2017 – 31.1.2018. Avtalet följer konkurenskraftsav-
talet. Lönetabellerna har inte höjts under avtalsperioden. Naturaför-
månerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

Kommunala avtalsbranschen
Tjänste- och arbetsavtalsförhållanden

sKolfartyg Katarinas avtal
Avtalsperioden 1.3.2017 – 28.2.2019. Avtalet följer konkurenskraftsavta-
let. 1.3.2017 höjdes inga lönetabeller. 1.3.2018 Höjs lönerna enligt 
sjöfartens allmänna linje. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

ålands landsKaPsregering
Skolfartyg Michael Sars: Befälhavare/styrmans avtalet har förlängts 
till 30.10.2017. Avtalsperioden 1.11.2017 – 30.10.2019. Avtalet följer 
konkurenskraftsavtalet. Lönetabellerna har inte höjts under avtalspe-
rioden. Naturaförmånerna höjdes 1.1.2017 med 1,0 %.

FSBF:s årsberättelse för verksamhetsåret 2017
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Utbildningsverksamheten
yrKesutbildningen
Förbundet är med i Sjöfartens utbildningsutskott som fungerar under 
undervisningsministeriet. Dessutom är förbundet med i Sjöfartens 
examensutskott.

Styrelsemedlemskapet i Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning 
ingår också i förbundets representationer. Medlemskapen i delegatio-
nerna för Rauman Ammattioppilaitos, Satakunnan Ammattikorkea-
koulu, Åbo sjöfartsläroanstalter, oKotkas sjöfartsläroanstalter och 
Ålands Högskola Sjöfartsakademin hör också till förbundets represen-
tationer.

Förbundet är medlem i Meriturvas direktion.
Förbundet har varit representerat i Sjöfartsbranschens utbildnings- 

och forskningscentrals (SUC) delegation och också i dess garanti 
förenings styrelse.

organisationsutbildning
I maj anordnades en utbildningsdag för förtroendepersoner på 
förbundets kontor. På evenemanget dryftades förtroendemännens 
viktiga roll i framtiden. Gästande föreläsare var advokat vicehärads-
hövding Henri Nieminen från advokatbyrå Kasanen&Vuorinen Oy, som 
föreläste om ”sjukdomar som grund för anställning” samt STTK:s 
chefsekonom Ralf Sund, som föreläste om Finlands ekonomiska 
situation och konkurrenskraftsavtalet.

I september anordnade förbundet en gemensam förtroendeman-
nakurs för utrikesfarten och hamnbranschen på hotell Scandic 
Simonkenttä i Helsingfors. Drygt tjugo förtroendemän från olika avtals-
områden deltog i kursen. På kursen gick man bl.a. igenom nyheter från 
sjöfarten, framtidsutsikterna, lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring, 
lokala avtal, lönegaranti samt förtroendemannasystemets funktion och 
utvecklingsbehov.

Personalrepresentanter från glädjande många arbetsgivare kom till 
den första dagens möte på ett redan bekant sätt.  STTK:s ordförande 
Antti Palola presenterade i sitt öppningstal en aktuell ekonomi- och 
arbetsmarknadsöversikt. Kursdeltagarna deltog också i STTK:s 
seminarium Ny tid på Finnkino Tennispalatsi. Temat för seminariet var 
En titt på personalens vardag och framtid.

Internationell verksamhet
internationella organisationer

itf
Under året har förbundet inte deltagit i ITF:s (International Transport 
Workers Federation) möten på grund av tids- och kostnadsanledningar.

ifsma
Under året har förbundet inte deltagit i IFSMA:s (International 
Federation of Shipmasters Associations) genaralförsamling (Annual 
General Assembly) på grund av tids- och kostnadsanledningar.

nordisKt samarbete
Under det gångna året har förbundet inte deltagit i Nordisk Transporar-
betarefederations möten utomlands på grund av tidsbrist. Det viktigas-
te nordiska samarbetet ur förbundets synvinkel skedde inom ramen för 
Nordisk Fartygsbefälskongress NFBK. NFBK består av alla de nordiska 
ländernas skeppsbefälsförbund. Under året hölls två möten, ett på 
vintern 23-25.01.2018 i Oslo, där deltog Johan Ramsland. Ett andra 
möte hölls den 28.08- 30.08. I Reykjavik, där deltog Johan Ramsland 
och Pipsa Mörn. Vid mötena behandlades aktuella frågor och 

jämfördes avtalen som de olika Nordiska förbunden ingått samt 
framtidens utmaningar. Möten stärker det nordiska sammarbetet.

etf
Förbundet deltog under året i ett ETF:s (European Transport Workers 
Federation) möte, Maritime Transport Section, I Bryssel 24.10.2017

imo
Förbundet deltog inte under årets lopp i några av IMO:s (International 
Maritime Organisation) möten i London. Förbundet deltog endast i de 
preliminära möten i Finland: MSC (Maritime Safety Committee), STW 
(Subcommittee On Standards of Training and Watchkeeping) och 
COMSAR (Subcommittee on Radiocommunications and Search and 
Rescue).

nautilus federation
Förbundet har blivit medlem i Nautilus Federation 1.7.2018. Nautilus 
Federation är sammanslutning av sjöfartsfackföreningar vars 
gemensamma intresse är att förbättra medlemmarnas förmåner 
globalt.

Organisationssamarbete
tjänstemannacentralen sttK
Förbundet är representerat i STTK:s styrelse och fullmäktige. STTK har 
under året mångsidigt stött sina medlemsförbund i intressebevak-
ningen. Förbundet är med i STTK:s intressebevaknings- och organisa-
tionskommissioner. Dessutom deltog förbundet i lämpliga delar i 
ungdomsverksamheten.

sttK-logistiK
I STTK-logistikgruppen är de förbund representerade som hör till 
centralorganisationen och verkar inom transportbranschen. STTK-
logistik är en grupp som grundats av sjöfartsbranschens befälsorgani-
sationer, och därför innehar dessa förbund ordförandeskapet. Under 
det gångna året har Finlands Skeppsbefälsförbund varit ordförande. 
STTK-logistik fungerar som expertorgan i logistiska frågor och strävar 
efter att vara en aktiv aktör inom denna sektor.

löntagarorganisationen Pardia
Förbundet är representerat i Pardias styrelse samt fullmäktige. Via 
Pardia bevakar förbundet sina medlemmars intressen som är i 
tjänste- och arbetsavtalsförhållande inom olika statliga förvaltnings-
områden och i affärsverken.

 
teKniK ocH Hälsa fKt
Via FKT bevakar förbundet sina medlemmars intressen som är i 
tjänste- och arbetsavtalsförhållande inom den kommunala branschen. 

Förbundet har representanter i FKT:s styrelse, TS-utskottet och 
KVTES-utskottet.

Kaf
Förbundet deltog i Transportbranschernas federationen KAF:s 
verksamhet. Förbundet har styrelseplats i KAF.

finlands Hamnbefälsförening
Finlands Hamnbefälsförening har i samarbete med förbundet strävat 
efter att bevaka och driva hamnbefälets intressen.
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Administration
årsmöte i Helsingfors
Finlands Skeppsbefälsförbunds stadgeenliga årsmöte hölls den 22 
november 2017 i Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva och If, Pilarisali, 
Helsingfors.

I mötet deltog sammanlagt 13 ordinarie medlemmar och 8 
understödande medlemmar. Som mötets ordförande fungerade 
Ingemar Åberg och som viceordförande Dan Stenbäck. Öppningstalet 
hölls av verksamhetsledare Johan Ramsland.

Årsmötet godkände årsberättelsen och bokslutet för år 2016 och 
fastställde den av styrelsen uppgjorda ekonomi- och verksamhetspla-
nen samt budgeten för år 2018. Ordinarie medlemmars medlemsavgift 
hålls vid tidigare 1,4 % och understödande medlemmars medlemsav-
gift vid tidigare 70 euro.

Resultatet av styrelsevalet och styrelsens sammansättning 
fastställdes för åren 2018-2021.

Förbundets hedersutmärkelser utdelades till följande personer: 
Tapani Karhuvaara, Anton Tasanen, Kenneth Granell, Sten Erik Roland 
Lehtinen. Mötet godkände styrelsens förslag till resolution och beslöt 
att årsmötet år 2018 hålls i Helsingfors.

styrelsen
Förbundets styrelse sammanträdde under året nio gånger. Då 
fungerade Kristian Heiskanen som styrelseordförande och Kai Terimaa 
som viceordförande. Som styrelsens tekniska sekreterare fungerade 
kanslisekreteraren Marjo Peurala. 

År 2017 valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen för 2018-2021 
fastställdes på årsmötet.

fsbf:s styrelse 2014–2017
Björkell Martin, Granell Kenneth, Heiskanen Kristian, Kettunen Markku, 
Kosonen Kari, Lindström Ulf-Peter, Lunkka Santeri, Mäkelä Matleena, 
Palmu Heli, Riikonen Jukka, Seligson Niclas, Stenbäck Dan, Tauriainen 
Heidi, Terimaa Kai, Juha Tuomi. 

verKställande utsKottet
Styrelsens verkställande utskott sammanträdde nio gånger under året. 

vu:s sammansättning 2016
Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, 
Heidi Tauriainen och Kai Terimaa. 

Enligt stadgarna deltar verksamhetsledaren och vice verksamhets-
ledaren i VU:s verksamhet som medlemmar. Som VU:s tekniska 
sekreterare fungerade kanslisekreterare Marjo Peurala.

ledningsgruPPen
Medlemmar i förbundets år 1998 tillsatta ledningsgrupp är förbundets 
styrelseordförande, viceordförande, verksamhetsledaren och vice 
verksamhetsledaren. Ledningsgruppen sammanträdde vid behov under 
verksamhetsåret och behandlade ärenden i anslutning till förbundets 
ekonomi och verksamhetsstrategi.

Kretsarna
Förbundets kretsar är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammer-
fors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland.

I kretsarna fortsatte de tidigare kretsombudsmännen. 
Kretsarna har valt representanter för förbundet i STTK:s lokalkom-

mittéer.
Förbundets ombudsmän har under året besökt kretsmötena och 

berättat om aktuella frågor inom sjöfarten. Förutom de normala 
kretsmötena har kretsarna bl.a. ordnat talkon, julfester och kräftskivor. 
I diskussionerna har aktuella frågor inom sjöfarten behandlats.

Information
tidsKriften finlands sjöfart

Skeppsbefälsförbundets information vilade förutom på webbsi-
dorna långt på tidskriften Suomen Merenkulku-Finlands Sjöfart. För 
tidningens layout svarade grafikern Tarja Lehtinen. Tidskriften trycktes 
på tryckeriet Plus Digital. Tidskriften utkom fyra gånger under året.

Hemsidorna
Förbundets hemsidor finns på adressen www.seacommand.fi. På 

sidorna informeras bl.a. kretsmötesdagarna, försäkringarna, förbun-
dets stugor osv. Där finns också ansökningsblanketter för anslutning, 
anhållan om medlemsavgiftsbefrielse och understödande medlemskap. 
Under året 2017 fick medlemmarna möjlighet att sköta om medlemsä-
rende även via webtjänsten.

 På sidorna fungerar också en webbutik där man kan beställa 
förbundets medlemsprodukter. Förbundets kanslisekreterare Marjo 
Peurala upprätthåller sidorna. 

Personal och kansli
Förbundets kansli befinner sig i Helsingfors på adressen Sandvikskajen 
15 A 3, 00180 Helsingfors. Johan Ramsland funktionerade som 
verksamhetsledare. Som viceverksamhetsledare funktionerade Pipsa 
Mörn från 1.8.2018.

Vid årsskiftet arbetade följande personer vid kontoret: verksam-
hetsledare Johan Ramsland, viceverksamhetsledare Pipsa Mörn, 
kanslisekreterare Marjo Peurala och kontorist Mirjam Tuisku. 

Medlemsservice
Förbundet har för sina medlemmar som är under 70 år och som 
stadigvarande bor i Finland bekostat en olycksfalls- och resenärförsäk-
ring för fritiden. För förbundets medlemmar finns också en ansvars- 
och rättsskyddsförsäkring. Försäkringarna är tagna på försäkringsbo-
laget If.

Med förbundets If-avtal är det också möjligt att få rabatt på andra 
försäkringar.

För medlemmarna beställdes också en fickkalender för 2018. 
I medlemsregistrets nättjänst togs e-tjänster i bruk, där medlem-

men kan ansöka om medlemskap. Medlemmen kan själv se information 
om sitt medlemskap och sina medlemsavgifter i medlemsregistret och 
skriva ut betalningsreferenser för sin medlemsavgift, beställa ett 
medlemskort om det egna har försvunnit samt göra ändringar i sin 
adress och sina anställningsuppgifter.

Förbundet har enligt vedertagen sed beviljat alla sjöfartsläroanstal-
ter stipendier att enligt lärarkårens omdöme delas ut till de stude-
rande. En del av stipendiekostnaderna har täckts med inkomsterna 
från förbundets stipendiefond.

Under berättelseåret lät förbundet på beställning göra sjökaptens-
ringar samt sålde kondoleans- och gratulationsadresser, båtvimplar, 
slipsnålar, medlemsmärken, medlemspinser, hattkokarder, bälten, 
scarfhållare, väskkrokar, pikéskjortor, medlemskepsar, sportsockor, 
reflexband, resväskremmar, badhanddukar, reflexvästar och minnes-
stickor. 

Förbundet har avtalat om medlemsprisförmåner med bl.a. Viking 
Line, Tallink Silja, Eckeröline, Holiday Club, Scandic och Silmäasema.
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stugorna i sulKava 2017

I Sulkava kommun har förbundet ett område på 81 hektar med fyra 
hyresstugor med bastu. Stugorna i Myllyjärvi och Varmaranta uthyrs 
året om, medan hyresstugorna Jaatila och Suvitupa endast är i 
sommarbruk. 

Bruksgångerna för hyresstugorna var: Myllyjärvi 13 gånger, 
Varmaranta 18 gånger, Jaatila 8 gånger och Suvitupa 5 gånger. 
Stugorna uthyrs under semestersäsongen som hela veckor och under 
övriga tider kan man reservera t.o.m. bara ett veckoslut.

Eeva-Liisa Pasanen från Puumala har skött om stugornas städning.
Helka Miettinen ger fortsättningsvis ut nycklarna till stugbesö-

karna.
Vid behov har stugorna renoverats och utrustningsnivån förnyats. 

Speciellt basturna har förnyats. 
I Varmaranta har en ny servis, köksinredning, diskmaskin, kylskåp, 

tv och en värmelagrande öppen spis införskaffats. Bryggan byttes 
också ut.

medlemsantalet
Det sammanlagda medlemsantalet i slutet av år 2017 var 1734   
(år 2016 var antalet 1751).

I slutet av året var antalet ordinarie röstberättigade medlemmar 
1135 (år 2016 var antalet 1152).

Därtill fanns det 599 understödande medlemmar  
(år 2016 var antalet 559).

Antalet kvinnor av totalmängden var 122.

Medlemskap och delaktighet 
31.12.2017
Förbundet är medlem i följande organisationer, föreningar, stiftelser, 
bolag, andelslag och internationella fackorganisationer:

föreningar:
Garanti föreningen för sjöfartsbranschens undervisning och forskning, 
Löntagarorganisationen Pardia, Teknik och Hälsa FKT, Aikakausmedia, 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Transportbranschernas 
Federation KAF, Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers 
Centralförbund ÅTFC, Ålands fackorganisationers semesterorganisa-
tion, STTK-Å. 

stiftelser:
Sjöfolksstiftelsen, Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning.

bolag:
Bost. Ab Sandvikskajen 15, Bost. Ab Metsonpesä,  
Bost. Ab Munkinkoti, Bost. Ab Lealax

andelslag: 
E-andelslaget, Andelslaget Metsäliitto, EKA.

internationella facKorganisationer:
Internationella Transportarbetarfederationen (ITF), Internationella 
föreningen för befälhavarorganisationer (IFSMA),  
Europeiska Transportarbetarefederationen (ETF), Nordiska Transport-
arbetarefederationen (NTF), Nordisk Fartygsbefälskongress (NFBK). 

Förbundets fonder är stipendiefonden, beredskapsfonden och 
bruksfonden.
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Kretsarnas funktionärer år 2017
åland 
Kretsombudsman Johan Ramsland

Helsingfors
Kretsombudsman Kalle Honka

KotKa
Kretsombudsman Heli Palmu
 
uleråborg
Kretsombudsman Petter Tähtinen
Kretssekreterare Antti Rajaniemi

raumo
Kretsombudsman Marko Löytökorpi
Kretssekreterare Simo Ikonen

saimen
Kretsombudsman Jukka Riikonen

tammerfors
Kretsombudsman Kai Terimaa
Kretssekreterare Harri Seppä

åbo
Kretsombudsman Mikko Laitinen

vasa
Kretsombudsman Tuula Forsblom
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Förtroendemännen 31.12.2017 (suppleanterna inom parentes)

Utrikesfarten
ALfONS HÅKANS OY AB  Lavaste Jyrki (Holmroos Kai)
BORE LTD Spännnäri Arto
CONTAINERSHIPS öppen
ECKERÖ LINE  Heimala Jussi  
  (Malinen Jari-Pekka)
ECKERÖ SHIPPINg Ab Ltd Eriksson John
ESL-SHIPPINg LTD  Terimaa Kai
fINNLINES OYj Kosonen Kari  
  (Seligson Niclas)
gODBY SHIPPINg Vikki Santeri
LANgH SHIP OY AB Vepsäläinen Juha
NCL fERRY AB Oy Suhonen Jaakko
NORDIC jET LINE finland Oy Berthén Lars
OSM Ship Management finland Oy Heiskanen Kristian   
  (Häyrinen Sakari)
RAUMA CHARTERINg AND öppen
REDERI AB LILLgAARD öppen
RONjA MARIN AB LTD öppen
TALLINK SILjA  Ryynänen Jari
TOWAgE AgENCY OY AB LTD  öppen
Vg-SHIPPINg OY Snellman Jaani  
  (Helanto Jaakko)
VIDAR SHIPPINg CO LTD öppen
VIKINg LINE Abp Tauriainen Heidi  
  (Granell Kenneth)
Trafikverket LIVI öppen

Trafi Sekerhätsverket
Huvudförtroendeman Stenbäck Dan

Meri Taito Oy
Sjömätningsexpeditionerna Moberg Jarkko  
  (Sipilä Kimmo)
Bogserbåtsbefälet
farledsfartygen och
Oljebekämpningsfartygen
Oili-klass Taralainen Lauri  
  (Antinoja Juha)

ARCTIA OY
Huvudförtroendeman Kettunen Markku  
  (Seppälä Mikko Iisakki )

Isbytarna  Seppälä Mikko Iisakki 

Kombi-isbytarna Kettunen Markku  
  (Tuomi Juha)

ARCTIA KARHU OY Rajaniemi Antti  
  (Pauli Holma)

LUOTSAUSLIIKELAITOS Oy –  
fINNPILOT Poskiparta Matti

fINfERRIES:

fINLANDS fÄRjETRAfIK Sandberg Roger 
KARLÖ fÄRjAN Grönlund Timo
fINLADNS SKÄRgÅRDSREDERI AB Olin Tom  
  (Karhunen Tommi)

MERITURVA öppen

HAMN BRANSCHEN
Riksomfattande förtroendeman: Palmu Heli
Lokala:
Hangö Rautio Mats  
  (Kari Sami)
Kemi Tähtinen Petter
Kotka Palmu Heli
Mariehamn Norell Ola (Sinden Jesper)
Nådendal öppen
Åbo Laurila Antti
Uleåborg Vehkaperä Matti

SYDVÄST SjÖfART öppen

SVEABORgS TRAfIK Mäkinen Jaakko
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Finlands Skeppsbefälsförbunds representation
Situationen 31.12.2017 (suppleanten inom parentes)

Inhemska centralorganisationer
TjÄNSTEMANNACENTRALEN STTK
Representantskapet: Kristian Heiskanen  
(Kai Terimaa & Heidi Tauriainen)
Styrelsen: Johan Ramsland (Niclas Seligson )
STTK-logistik: Johan Ramsland
Organisationsforum: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)
Intressebevakningskommittén: Kristian Heiskanen  
(Johan Ramsland)
STTK PATO Kotka: Kristian Heiskanen
STTK ATO Åland: Johan Ramsland, ordförande
STTK Studerande styrelsen: Öppen
STTK Studerande representantskapet: Öppen

LÖNTAgARORgANISATIONEN PARDIA
Representantmötet 2017: Dan Stenbäck
Styrelsen: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)
 
TEKNIK OCH HÄLSA fKT
Styrelsen: Heli Palmu (Johan Ramsland)
TS-utskottet: Heli Palmu (Johan Ramsland)
KVTES-utskottet: Heli Palmu (Johan Ramsland)

TRANSPORTBRANSCHERNAS fACKfÖRBUNDS  
fEDERATION (KAf)
Styrelsen: Johan Ramsland (Heidi Tauriainen)
Delegationen: Mats Rautio

Internationella centralorganisationer
INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ fEDERATION (ITf)
Sjöfararsektionen: Öppen
Sjösäkerhetskommittén: Öppen
Befälsforum: Öppen

EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ fEDERATION (ETf)
Sjöfararsektionen: Johan Ramsland

NORDISKA TRANSPORTARBETAREfEDERATIONEN (NTf)
Kongressen: Johan Ramsland
Branschrådet för sjöfart: Johan Ramsland

NORDISK fARTYgSBEfÄLSKONgRESS (NfBK)
Johan Ramsland, Ordförande

INTERNATIONAL fEDERATION Of SHIPMASTERS’ ASSOCIA-
TIONS (IfSMA)
Öppen
generalförsamlingen (AgA) 2017: Pga tidtabells konflikter deltog 
förbundet icke

Av offentliga myndigheter tillsatta organ (fasta)
UTBILDNINg
Sjöfartsbranschens utbildningskommission:  
Johan Ramsland (Martin Björkell)
Sjöfartsbranschens examenskommission: Johan Ramsland 
Meriturvas direktion: Johan Ramsland (Dan Stenbäck)

ABOA MARE, delegationen för sjöfartens utbildningsprogram: 
Johan Ramsland (Martin Björkell)
Satakunnan ammattikorkeakoulu, delegationen för  
utbildningsprogrammet teknik och sjöfart: Johan Ramsland
Rauman ammattioppilaitos, delegationen: Johan Ramsland  
(Juha Tuomi)
KYAMK delegationen: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen) 
Högskolan på Åland Sjöfartens branschråd: Johan Ramsland 
(Kalle Honka)
Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning, styrelsen:  
Martin Björkell (Johan Ramsland)

DELEgATIONEN fÖR SjÖMANSÄRENDEN
MAN: Johan Ramsland (Pipsa Mörn) 
MAN Hälsosektionen: Pipsa Mörn

SjÖMANSPENSIONSKASSAN
SSB Delegationen: Martin Björkell (Matleena Mäkelä)
SSB Styrelsen: Johan Ramsland (Kristian Heiskanen)

SjÖMANSSERVICEBYRÅN
Delegationen: Dan Stenbäck (Niclas Seligson)
Styrelsen: Kai Terimaa (Johan Ramsland ) 

Samfund som står nära fackföreningarna och andra samfund
STTK-SEMESTER
Styrelsen: Öppen

STIfTELSEN fÖR SjÖfARANDE
Styrelsen: Kristian Heiskanen (Johan Ramsland)

OffENTLIgA OCH PRIVATA SEKTORNS  
ARBETSLÖSHETSKASSA
Ingen egen styrelseplats (som generell reserv Johan Ramsland)

SjÖMÄNNENS OLYCKSfALLSDELEgATION
Öppen

SjÖfARTENS BRANSCHKOMMITTÉ TAT:
Johan Ramsland

gARANTIfÖRENINgEN fÖR SjÖfARTENS  
UNDERVISNINg OCH fORSKNINg
Styrelsen: Pekka Partanen, Ordf. (Johan Ramsland)

Åland
ÅLANDS TEKNISKA fUNKTIONÄRSORgANISATIONERS 
CENTRALfÖRBUND
ÅTfC styrelse: Johan Ramsland, Ordf., Rolf Andersson, Lars Berthén

ÅLANDS fACKORgANISATIONERS SEMESTERORgANISATION
ÅfSO styrelse: Rolf Andersson, ordförande
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Tutustumiskäynti painotalolla

 L
iiton toimistoväki kävi tutustumiskäynnillä 
Painotalo Plus Digitalissa Lahdessa (https://
www.ppd.fi), jossa Suomen Merenkulku lehteä 
painetaan. Lehti postitetaan suoraan painotalol-

ta jäsenillemme. Painotalolla on erikoisosaamista ja 
asiantuntevaa henkilöstöä asiakaslehtien toteuttamises-
ta ja liiton jäsenet ovat olleet tyytyväisiä lehtikuvien 
laatuun ja lehtien painojälkeen. Paperilehdellä on 
edelleen selkeästi oma paikkansa jäsenkunnassamme 
verkkolehden rinnalla, ja tavoitteenamme on jatkaa 
lehden painamista paperisena niin kauan kuin sille on 
tarvetta jäsentemme keskuudessa ja se on kohtuullisella 
tavalla toteutettavissa. • teKsti & Kuvat: PiPsa mörn

Besök på tidningstryckeriet 

 F
örbundets kontorspersonal besökte Paintotalo 
Plus Digital i Lahtis (https://www.ppd.fi), där 
tidningen Finlands Sjöfart trycks upp. Tidningen 
postas direkt från tryckeriet till medlemmarna. 

Tidningstryckeriet har specialkompetens och sakkunnig 
personal för förverkligandet av kundtidningar och 
förbundets medlemmar har varit nöjda med tidningens 
kvalitet och tryck. Pappersversionen av tidningen 
behövs ännu bland förbundets medlemmar vid sidan om 
nättidningen, och vår strävan är att fortsätta med den 
tryckta tidningen, så länge som det finns behov av den 
bland våra medlemmar och så länge den är rimligen möj-
lig att förverkliga som en pappersversion. •

text & foto: PiPsa mörn
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 H
elsingin kansainväliset venemessut on 
vuosittain helmikuussa Messukeskuksessa 
Helsingissä järjestettävä veneilyn, kalastuksen ja 
vesiurheilulajien kuluttajatapahtuma. Tapahtu-

man virallinen nimi on Vene Båt -messut. Messut järjestää 
Messukeskus Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n 
toimeksiannosta. Tapahtuma muodostuu pääosin veneitä 
esittelevästä näyttelystä (noin 600 venettä), vesiharrastei-

ta esittelevästä Uusi Aalto -alueesta ja kalastushallista. 
Vene Båt -tapahtumassa on järjestetty myös 

paljon esityksiä, tietoiskuja, seminaareja ja 
muuta ohjelmaa.

Vene Båt -messut on järjestetty 
ensimmäisen kerran Messukeskuk-

sessa vuonna 1976. Vuonna 2018 
messuilla vieraili yhteensä n.64500 
kävijää ja esillä oli lähemmäksi  540 
venettä. •

VeNemessuT
10 –19.2.2018 

Helsinki
toimittanut & Kuvat: joHan ramsland

marino mustang pastelliväri  trio / 
pastellfärgs trio + tohatsu20  12.890e.

F yamaha isot veljet / 
yamaha stora brödrar.

jokaiselle jotakin / 
något för alla.
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G terhi 475 br & 
Honda b50  12.990e.

A

” Safety first” Viking  

life saving equipment.”

H rival r45 & rival r51.
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 H
elsingfors internationella Båtmässa, 
som arrangeras varje år i februari, är 
landets klart största och samtidigt 
viktigaste översikt över säsongens 

utbud. Vene Båt -evenemanget arrangeras 
av Andelslaget Finlands mässa på 
uppdrag av Båtbranschens Centralför-
bund Finnboat rf. Evenemanget fyller 
Mässcentrets alla hallar och presente-
rar årligen nästan 600 båtar. Sålunda 
är den också om ett årligt evenemang 
den största utställning, som arrangeras 
i Helsingfors Mässcentrum. Med på 
mässan är naturligtvis också motorerna 
och tillbehören samt ett otal närslutna 
program som t.ex. Nya Vågen- området och 
fiskerihallen och seminarier. 

Vene Båt – mässan har arrangerats första 
gången i Mässcentrum år 1976. År 2018 besöktes 
mässan av ca.64500 personer och det fanns ca 540 
båtar utställda.•

VeNemessuT
10 –19.2.2018 Helsingfors

redaKtör & bilder: joHan ramsland

G xo explorer 
(9,9m), 2x suzuki 

350hp, tutka/radar, 338.804e.

G ferretti yacht 450 (14.20m) + cummins 480hp 1.112.643e & riva iseo(8.21m) + yanmar 320hp  419.000e.

” Vene Båt 

– mässan 

har arrang-

erats första  

gången i  

Mässcentrum  

år 1976.”
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 G
overnment moves to extend the National Mini-
mum Wage (NMW) to all seafarers working in UK 
waters do not go far enough, Nautilus is warning.

The Department for Business, Energy & 
Industrial Strategy has published guidance to the shipping 
industry on the application of the NMW and Living Wage in 
UK waters, warning employers that failure to comply 
could result in fines of up to 200% of the underpayment, 
public naming and, for the worst offences, criminal 
prosecution.

Ministers said the guidance had been developed in 
response to concerns about exploitation of seafarers 
around the UK coast. They said UK Border Force officers 
will be handing out the material – translated into 50 
languages – to seafarers and employers, stressing that the 
minimum wage law applies to seafarers when they are 
working on: ships within UK waters and ports, regardless 
of where the ship is registered or where the worker 
ordinarily works or lives; on a foreign ship for work 
performed outside the UK if they ordinarily work in the 
UK; on UK-registered ships if some of their work is in the 
UK and they live in the UK.

Charles Boyle, head of Nautilus legal services, said the 
guidance falls short of what is needed and does not reflect 
the measures sought by the maritime unions during an 
expert working group on the issues. ‘There is no mention 
in the guidance of changes to the law, so while this may 
put pressure on some owners to comply with the NMW it is 
persuasive rather than binding,’ he said.

‘While concentrating on “visiting ships”, the owners are 
dodging the issue of non UK-flagged vessels trading 
between UK ports and conducting one-port voyages,’ he 
added. •

uk Falls  
shorT  
oN miNimum  
WaGe
Guidance on seafarer  
pay rates lacks legal teeth, 
Nautilus tells government  
ministers

G rapala show.

G Kala Palta r.

F raymarine.
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 T
aken at face value, my principal job title 
as ‘head of the organising department’ 
really reflects why I do what I do at 
Nautilus International. With responsibil-

ity for activities related to union membership, 
recruitment, retention, servicing members and 
training, my role is predominantly about people 
– about you, your teams, your colleagues.

My role as head of organising means I am 
responsible for the Union’s organising activities 
in the UK, Switzerland and the Netherlands, in 
accordance with the strategic plan which covers 
members in all our branches. 

It was my seafaring background, from a 
childhood living by the sea, home and abroad 
with my father serving in the Royal Navy, to my 

own brief period of service, which attracted me 
to work for a union specialising in the maritime 
industry. 

I have worked in trade unions for 35 years, 
gaining my first 17 years’ experience with the 
Communications Workers Union, before return-
ing to my seafaring roots – for a union that 
represents maritime professionals of all ranks, 
qualifications and backgrounds. 

Since joining Nautilus in 1999, I’ve seen 
first-hand how technological, economic and 
political changes have affected the landscape of 
seafaring. With both exciting and challenging 
times ahead for the sector, particularly as the UK 

sTroNGer ToGeTher
as part of a series profiling the Union’s senior management team, nautilus 
senior national organiser Garry Elliott explains why trade union representation 
is so important for maritime professionals at a time of considerable change...

F nautilus has been increasing its presence  
in the yacht sector. as part of this work,  
garry’s team have run seminars informing yacht 
members how the maritime labour convention 
applies to them and their vessels.

” Nautilus is fighting  

your corner on vital issues of  

welfare, skills and economic 

security.”
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looks to exit the EU, and predictions of national 
and international seafarer shortages by 2021, we 
need to do our bit to boost recruitment, improve 
employment conditions, and attract the workers 
of the future. 

That’s why representation by a dedicated trade 
union can assist our members and the profession 
as a whole. We ensure that maritime profession-
als can do what they do best, secure in the 
knowledge that Nautilus is fi ghting your corner 
on vital issues of welfare, skills and economic 
security. 

To do this, we must keep pace with a changing 
industry. This includes exploring the opportuni-
ties presented by new greenfi eld sites and new 
strategic sectors. We are determined that 
maritime professionals get good, decent jobs and 
working conditions in these new sectors, which 
present both exciting career prospects for the 
next generation and the chance to replace jobs 
lost in more traditional areas that have declined 
over time.

This includes the offshore sector which, as it 
contracts and large employers start to amalgam-
ate, is now expanding into windfarm operations. 
The large yacht sector has also seen a rapid 
growth in recent years and again provides a new 
potential growth sector for our members 
entering the industry. 

We will continue our work campaigning for 
jobs in the ferry sector, which has become 
increasingly exposed to tough competition from 
low-cost operators using fl ags of convenience 
and cheaper foreign crews. 

This began in 2014 as the ‘fair ferries cam-
paign’, under which Nautilus has called for local 
labour to be used wherever possible, but the 
relevance of this campaign is greater than ever in 
the UK as it looks to leave the EU. Signifi cant 
success has been seen after two years of negotia-
tions with a multinational employer operating on 
the Irish Sea, to make sure that local jobs are 
retained, which we have managed to achieve 
with the support of members and activists. 

A key aspect of what my department does is 
the recruitment of new members and retention of 
existing members. This is an everyday occur-
rence; wherever we are, whatever we’re doing, 
we’d hope that we can increase our membership. 
We have recently signed an agreement with Shell 
where we are the lead union representing 
members in different ranks and nationalities. We 
are looking to replicate this with a number of 
other global employers.

Dedicated initiatives such as ‘recruit a 
colleague’, which began in November 2017, 
support this focus on recruitment. We’d heartily 
encourage existing members to get involved, by 
encouraging others in their workplace to sign up. 
Once a new member joins and retains their 
membership for over three months, the member 

” We’d heartily encourage 

existing members to get involved in 

the Recruit a colleague campaign.”

cv:
Head of the organising department.
Has worked in trade unions for 35 years.
joined nautilus in 1999.

who made the referral receives a £25 voucher. 
More details on ‘recruit a colleague’ can be found 
on the Nautilus website.

I have also overseen the development of our 
commitment to the yacht sector. Nautilus has 
been working hard over the last few years to 
improve the working conditions for large yacht 
offi cers and crew, in line with the sector becom-

ing more professional. This is an expanding 
industry which offers attractive employment 
opportunities – but sadly there is evidence to 
show problems of bullying, harassment and 
insecurity, with many seafarers routinely denied 
the rights that shore-based staff would be 
entitled to. 

It will be a challenging time ahead for the 
maritime industry as a whole – but, with a strong 
strategy, growing membership base, and sus-
tained focus on emerging new sectors, we will 
keep on course and continue to represent our 
members, their jobs and futures to the best of our 
ability. •
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 T
he potential for ‘smart’ ships to improve 
working lives and safety in the maritime 
industry could be wasted if the human 
factor is ignored in the drive to introduce 

new technologies, a new report from the Nautilus 
Federation of unions has warned.

Drawing on a survey of almost 1,000 maritime 
professionals from more than a dozen different 
countries, the report argues that important 
social and human issues have so far been 
neglected by manufacturers and authorities as 
the introduction of autonomous ships comes 
closer.

The Nautilus Federation – which is composed 
of 21 unions in 16 countries, together represent-
ing more than 90,000 maritime professionals 
– conducted the research in an attempt to shift 
attention to the impact of ‘the fourth industrial 
revolution’ upon seafarers.

The report points out that some major 
maritime nations and leading technology 
equipment manufacturers are investing huge 
amounts of time, energy and money into re-
searching and developing products and systems 
to enable the deployment of autonomous or 
remote-controlled vessels. The first fully autono-
mous ship is expected to be brought into com-
mercial service by 2020, and the Federation 
argues that it is essential that the human 
perspective on these developments is taken into 
consideration before radical changes to shipping 
operations take place.

Nautilus International general secretary Mark 
Dickinson commented: ‘Properly introduced, 
automation and digital technologies could 

transform shipping in a positive way – eliminat-
ing some dirty and dangerous tasks, cutting 
paperwork and bureaucracy, and generating 
significant productivity gains. Managed poorly, 
however, it could undermine safety and danger-
ously erode the essential base of maritime skills, 
knowledge and experience.’

Mr Dickinson said he hoped the survey would 
‘help to shape a future in which new technologies 
are used not simply as a crude substitute for 
seafarers, but as a tool to improve the safety and 
efficiency of the shipping industry and the 
working lives of all within it’.

Key findings in tHe survey include: 
•  84% of maritime professionals see automation  
 as a threat to their jobs
•  more than 85% consider that unmanned,  
 remotely-controlled ships present a threat to  
 safety at sea
•  83% consider that new technologies have the potential  
 to improve the quality of life at sea and more than 60%  
 believe they have the potential to improve safety
•  80% believe that radical changes in training and   
 certification are required as a result of the rapid   
 advances in shipping technology
•  more than 60% believe seafaring unions should resist  
 automation
•  fewer than 40% believe that commercially viable   
 unmanned ships will be in widespread service within the  
 next 20 years
•  almost 90% believe that shipowners will only introduce  
 autonomous ships if they are cheaper than using   
 seafarers

Respondents said the introduction of autono-
mous shipping operations was most likely to be 
made in deepsea services and least likely within 
ports and pilotage areas.

Many questioned the economic viability of 
autonomous ships – pointing out that crew costs 
have been driven down to very low levels through 
increased recruitment of seafarers from low-cost 
labour supplying countries and through sus-
tained reductions in crewing levels. Other 
obstacles to the adoption of autonomous ships 
were felt to be cyber-security, the reliability of 
communications, legal and liability issues, 
software quality, risk assessment and public 
acceptance, opposition from seafarers and their 

lisTeN To The people
The 21 unions in the nautilus Federation have come together to give a voice 
to seafarers in the debate over automated shipping. andrew Linington,  
director of Communications at nautilus, reports…
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unions, regulatory issues, and training and reskilling. 
The survey revealed significant concerns about the 

safety of autonomous or remotely-controlled ships, such as 
pump and pipe failures leading to unpredictable and 
complex chains of failures. Respondents warned of:

•  problems in conducting routine and corrective maintenance
• equipment and system failures
•  redundancy and reliability of shipboard equipment
•  software bugs
•  IT and communication problems
•  sensor failures as a result of heat and vibration
•  piracy and cyber attacks
•  cargo security
•  unpredictable sea conditions
•  on-the-spot decision-making in dynamic environments
•  the relationship between autonomous ships and conventional  
 vessels during the transition period

However, the survey also showed that very few maritime 
professionals are completely opposed to automation at 
sea. A substantial proportion consider that new technolo-
gies could improve safety and working conditions by 
reducing workloads, easing administrative burdens, 
improving predictive and preventive maintenance, and 
providing improved standards of information to officers. 

There was significant support for a more ‘hybrid’ 
approach to operations – in which ‘smart’ systems work in 
a supporting capacity alongside trained seafarers who 
remain in control.

There was also strong support for improved training to 
ensure that seafarers are able to take full advantage of the 
benefits that new technology could bring, and to ensure 
the safe operation of onboard electronic and IT systems.

Respondents expressed mixed views over the develop-
ment of shore-based fleet operations centres. There were 

many calls for the International Maritime Organisation to 
urgently develop training and operating standards for 
personnel working in such facilities.

Many of the survey participants also called for the 
shipping industry to pay appropriate attention to the 
experiences of other industries – such as aviation – which 
have already embraced high levels of automation and IT. 

Much greater focus should be placed on the way in 
which seafarers will be expected to interact with new 
technology, the report adds, warning that accidents linked 
to Electronic Chart Display & Information Systems 
(ECDIS) demonstrate the dangers presented by inadequate 
training and poor ergonomics.

The report says seafarers should be given a proper say 
in the introduction of new technologies – at shipboard, 
company and regulatory levels. There should be a strong 
commitment to finding ways to use new technologies to 
improve the working lives of seafarers by eliminating 
dirty, dangerous or tedious tasks, and by ending excessive 
hours and fatigue – as well as enabling earlier retirement 
for those who want it. Retraining and upskilling pro-
grammes should be introduced for those who face redun-
dancy as a result of technological change, it adds.

Work should also be carried out to examine ways in 
which new technology can be used to enhance maritime 
skills and to create new roles in operational oversight and 
control, analysis, and research and development.

‘People are – and will continue to be – critical to the 
safe and efficient operation of the shipping industry,’ the 
report concludes. ‘Maritime skills and experience should 
remain an essential component of the way in which 
shipping works, regardless of the scale of technological 
change.’ •

Credit: Nautilus International A
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Tukholman viinamuseo juhlii 50 vuotta 
JA JUHLISTAA ASIAN SAMPPANJA NäyTTELyLLä
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 S
amppanjan juominen on lisääntynyt ja Ruotsi on 
maailmanlaajuisesti laskettuna samppanjan 
kymmeneksi suurin markkina-alue. Näyttely 
(https://spritmuseum.se/) kertoo muun muassa 

siitä, että miksi ranskalaisen Champange alueen samppan-
jaa pidetään niin ainutlaatuisena. Lisäksi näyttelyssä 
käsitellään maaperän vaikutusta samppanjaan sekä 
käymisen ja kuplien merkitystä. Museossa esitellään myös 
samppanjavispilää. Samppanjavispilän tarkoituksena on 
poistaa kuplat samppanjasta ja kuohuviineistä. Väitetään, 
että vispilän tarkoituksena on ollut, että samppanjaa 
voitaisiin juoda ilman nopeaa humaltumista, koska 
hiilihappo kuljettaa alkoholia nopeammin vereen. Erään 
vanhemman tarinan mukaan ranskalaiset naiset Pariisissa 
poistivat kuplat shamppanjavispilän avulla, koska 
käyttäessään kireitä nyörikorsetteja kaasujen kerääntymi-
nen mahaan oli epämukavaa. Nykyisin shamppanjavispi-
lää pidetään lähinnä statussymbolina. Museossa on myös 
mahdollista tutustua samppanjapullon avaamiseen 
miekalla, jota kutsutaan sabrage-menetelmäksi. •

teKsti & Kuvat: PiPsa mörn

F champangepyramid /  
shamppanjapyramidi.

 T
renden att dricka champange är global och 
Sverige utgör den tionde största marknaden för 
Champange i världen. Utställningen (https://
spritmuseum.se/) berättar bl.a. om varför det 

mousserande vinet från regionen Champange i Frankrike 
anses vara så unikt. Dessutom berättar utställningen on 
jordmånens, jäsningens och bubblornas betydelse. Bl.a. en 
champangevisp finns utställd på museet. Champagnevis-
pen är en visp vars syfte är att avlägsna bubblor från 
champagne och mousserande viner. Det påstås att syftet 
med vispen var att man skulle kunna dricka champange 
utan att bli berusad så snabbt, eftersom alkoholen 
transporteras fortare i blodet av kolsyran. Det finns även 
en urban legend om att en del av kvinnorna i Paris i 
tiderna då det ännu användes snörda korsetter skulle ha 
fått obekväma gaser i magen av att dricka champange och 
med en champagnevisp kunde bubblorna lätt vispas bort. 
Nuförtiden är champangevispen dock mest en statuspryl. 
På museet kan man även bekanta sig med hur man 
sabrerar champangeflaskan med ett sabreringssvärd. •

text & bilder: PiPsa mörn

Tukholman viinamuseo juhlii 50 vuotta 
JA JUHLISTAA ASIAN SAMPPANJA NäyTTELyLLä

spritmuseet i stockholm  
firar 50 år  
OcH DET FIRAS MED  
EN UTSTäLLNING OM  
cHAMPAGNE

G champangevisp / 
shamppanjavispilä.
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Ice Navigator Training and Certification Scheme
The Scheme is designed to complement imo’s 
Polar Code, but the content is not restricted to 
the Polar regions, and it  expands on the minimum 
requirements of STCW. The focus is on actual 
shiphandling and operation of vessels in 
ice-covered waters worldwide. 
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 T
he Scheme is open to those who hold, or are 
studying towards, a deck offi cer qualifi cation 
awarded by a White List administration. Partici-
pants must demonstrate practical competence on 

board and in simulator exercises, and show a thorough 
understanding of ice regimes, including ice physics, 
operations in sea ice, hazards, search and rescue and 
weather.

Award of an NI Ice Navigator Level 1 or Level 2 certifi -
cate means the offi cer will possess an internationally 
recognised qualifi cation, valid for fi ve years, demonstrat-
ing they have the competence and confi dence to navigate 
safely in ice anywhere within the limits of their CoC.

fees & aPPlications
The price of Ice Navigation Certifi cates from 1 January 
2017. 

The NI Members’ rate to members of the Finnish Ship’s 
Offi cers’ Union will be extenden until the end of 2018. 
Please identify on your application that you are a member 
of The Finnish Ship’s Offi cers’ Union. 

members: Certifi cation: £150.00 (+ VAT where applicable)
non-members: Certifi cation: £170.00 (+ VAT where 
applicable)

If you have questions about the Ice Navigation Scheme 
please contact our Certifi cation team.

”The Nautical Institute has extended as well the 30% 
member discount to some of their publications until the 
end of 2018, for members of the Finnish Ships Offi cers 
Union.  The members will not be able to purchase on-line, 
but orders can be placed by email, where the member can 
identify themselves as a benefi ciary of this arrangement. If 
you have any questions upon the discount, please don’t 
hesitate to contact Captain John Lloyd at the Nautical 
Institute or Pipsa Mörn at the Finnish Ships Offi cers 
Union.” •

tHe nautical institute
202 Lambeth Road, London SE1 7LQ, United Kingdom
T: +44 (0)20 7928 1351 F: +44 (0)20 7401 2817  
E: sec@nautinst.org W: www.nautinst.org
The Nautical Institute is a Registered Charity No.1002462

Ice Navigator Training and Certification Scheme
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 R
ederibranschens och sjötransportmarknadens 
konjunkturer är rekordhöga. Utvecklingen har 
varit uppåtgående, nästan till den grad, att man 
för transportefterfrågan och den finska sjöfartens 

export har uppnått rekord under rederibarometerns 
12-åriga historia.

Informationen framgår i Rederibarometern som publice-
ras av Shortsea Promotion som verkar i samband med Åbo 
universitets Brahea-centers sjöfartens utbildnings- och 
forskningscentrum, som årligen utreder rederibranschens 
syn på sjötransporternas och rederibranschens utveckling 
med undersökningar.

Sjötransportbranschens konjunkturer är den andra bäs-
ta i hela barometerns historia. Situationen prognostiseras 

 V
arustamoalan ja merikuljetusmarkkinoiden 
suhdanteet ovat ennätyslukemissa. Kehitys on 
ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että 
kuljetuskysynnän ja Suomen meriliikenteen 

viennin kohdalla on saavutettu koko varustamobaromet-
rin 12-vuotisen historian ennätykset.

Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen 
merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhtey-
dessä toimivan Shortsea Promotion Centerin julkaisemas-
ta Varustamobarometristä, joka kartoittaa kyselyn avulla 
varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja 
varustamoalan kehityksestä vuosittain.

Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on toiseksi 
paras koko barometrin historian aikana. Tilanteen 
ennakoidaan tästä vielä hieman parantuvan, joskin melko 
maltillisesti. Kuljetuskysyntä Itämeren ja Pohjanmeren 
alueella on korkeimmillaan ja tulevaisuus nähdään myös 
erittäin positiivisena.

”Tämä on loistava uutinen. Merenkulkusektori on 
Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille elintärkeä. Alan 
kehitysmyönteisyys sekä positiivinen tulevaisuusvire 
nostavat Suomen merenkulun asemaa niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin”, sanoo Trafin merenkulkujohta-
ja Tuomas Routa.

Kyselyyn vastanneista 85 % on ilmoittanut Suomen 
meriliikenteen viennin kasvavan jonkin verran tai 
huomattavasti. Myös tuonnin osalta tulevaisuus näyttää 
valoisalta; kaksi kolmesta vastaajasta uskoo meriliiken-
teen tuonnin kasvuun.

Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on edelleen kovaa ja 
kilpailun ennakoidaan kiristyvän entisestään. Merikulje-
tusrahtien hinnat ovat nousseet melko huomattavasti 
aiemmasta, mihin vaikuttaa suoraan polttoaineen hintojen 
nousu.

merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ovat ennätyksellisen  
positiivisia ja tulevaisuuden näkymät vielä valoisampia

Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikentee-
seen ovat kasvaneet merkittävästi. Kaksi kolmesta 
vastaajasta ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen kuluneena 
kautena. Tulevaisuus nähdään vielä tätäkin myönteisem-
pänä, sillä 85 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan entises-
tään. Varustamoiden kapasiteetin käyttöaste on sekin 
noussut merkittävästi ja ennusteen mukaan nousee 
edelleen.

Merenkulkupolitiikkaan ei aiempien vuosien tapaan 
olla edelleenkään tyytyväisiä. Merkittävin mainittu este 
varustamoalan kasvun tiellä oli huono hintakehitys. 
Kahtena edellisenä kautena mainittu huomattavin este, 
talouden yleinen epävarmuus, ei sen sijaan enää yltänyt 
viiden merkittävimmän esteen joukkoon. Suomalaisten 
varustamojen markkinaosuus on lievässä nousussa.

Vuosittain vaihtuva teemakysymys liittyi merialuesuun-
nitteluun, jonka vaikutuksista toimintaansa varustamot 
ovat vielä suhteellisen epävarmoja.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin 15. 
varustamobarometri julkistettiin 19. joulukuuta 2017 klo 
10.00. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän 
johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan 
kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 
loka-marraskuussa 2017. Kysely lähetettiin suomalaisten 
varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta 
oleellisille ulkomaisille varustamoille. •

KOKO VARUSTAMOBAROMETRIRAPORTTI  
ON SAATAVISSA OSOITTEISSA:
www.shortsea.fi
mkk.utu.fi

LISÄTIETOjA: 
tutkija Minna Alhosalo, puh. 040 176 4520, minna.alhosalo (at) utu.fi

sjötransportmarknadernas konjunkturer är rekordbrytande  
positiva och framtidsutsikterna ännu ljusare

att förbättras ännu mer, dock ganska måttligt. Transportef-
terfrågan i Östersjö- och Nordsjöområdet är som högst och 
framtiden ses också som mycket positiv.

”Det här är en fantastisk nyhet. Sjöfartssektorn är livs-
viktig för Finlands ekonomi och välfärd. Sektorns positiv 
inställning till utveckling och lovande framtidsutsikter 
bidrar till att lyfta den finländska sjöfartens ställning såväl 
nationellt som internationellt”, säger Trafis sjöfartsdirektör 
Tuomas Routa.

Av de tillfrågade har 85 % meddelat att den finska sjötra-
fikens export växer något eller avsevärt. Också för impor-
ten ser framtiden ljus ut; två av tre tror att sjötrafikens 
import växer.

Konkurrensen på sjötransportmarknaden är fortfarande 
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A

aluksen jätepäiväkirjaan  
muutoksia maaliskuun  
alussa

 A
lusten nykyinen jätepäiväkirja korvataan 
1.3.2018 kaksiosaisella jätepäiväkirjalla. 
Jätepäiväkirjan osaan I merkitään kaikki 
aluksella syntyvä jäte paitsi lastijäämät.   

Nämä irtolastialuksien kiinteiden irtolastien lastijäämät 
merkitään jätepäiväkirjan osaan II.

Myös jätteiden lajittelu tarkentuu MARPOL-yleissopi-
muksen muutoksessa maaliskuun alussa. Jatkossa 
aluksilla on lajiteltava myös elektroniikkajäte (E-waste).

Trafi ei enää painata jätepäiväkirjasta paperiversioita. 
Jätepäiväkirja on ladattavissa käyttöä varten pdf-tiedosto-
na Trafin internet-sivulta. Myös muiden ympäristöpäivä-
kirjojen painattaminen loppuu. Jatkossa varustamoiden  
on itse tulostettava tai painettava mallipohjien mukaiset 
päiväkirjat. Tällä kannustetaan sähköisiin päiväkirjoihin 
siirtymistä. •

LISÄTIETOjA:
jätepäiväkirja: erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori,  
puh. 029 5346 642, ville-veikko.intovuori (at) trafi.fi,  
Twitterissä @Intovuori

Sähköiset päiväkirjat: johtava-asiantuntija Aleksi Uttula,  
puh. 029 5346 468, aleksi.uttula(at)trafi.fi

hård och konkurrensen beräknas att intensifieras ännu 
mer. Sjötransportpriserna har stigit ganska mycket, vilket 
direkt påverkas av en ökning av bränslepriset.

Investeringarna i trafiken mellan Finland och utlandet 
har vuxit avsevärt. Två av tre tillfrågade meddelade att 
deras omsättning har vuxit under den gångna perioden. 
Man ser framtiden som ännu positivare, då 85 % tror att 
deras omsättning växer ännu mer. Användningsgraden 
av rederiernas kapacitet och också den ökat avsevärt och 
ökar fortfarande enligt prognosen.

Man är fortfarande inte nöjd med sjöfartspolitiken 
liksom under tidigare år. Det största nämnda hindret för 
en tillväxt av rederibranschen är en dålig prisutveckling. 
Det största hindret som man nämnde under de två senaste 
åren, ekonomins generella osäkerhet, har inte längre nått 
till de fem mest betydande hindren. Finska rederiers mark-
nadsandel är på en liten tillväxt.

Den årliga växlande temafrågan rörde havsområdespla-
nering, där rederierna fortfarande är ganska osäkra på hur 
den påverkar deras verksamhet.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlands 15:e re-
deribarometer publicerades 19 december 2017 kl. 10.00. 
Barometern undersöker rederibranschens högsta lednings 
syn på sjötransporternas och rederibranschens utveckling. 
Undersökningen genomfördes som internetundersökning 
i oktober-november 2017. Undersökningen skickades för-
utom till finska rederier också till utländska rederier som 
är betydandeför den finska sjötrafiken. •

HEL REDERIBAROMETERRAPPORTEN KAN  
fÅ PÅ ADRESSERNA:
www.shortsea.fi 
mkk.utu.fi

MER INfORMATION: 
forskare Minna Alhosalo, tfn. 040 176 4520, minna.alhosalo (at) utu.fi

nya avfallsdagböcker för  
fartyg från och med början  
av mars

 D
en nuvarande avfallsdagboken för fartyg ersätts 
1.3.2018 med en avfallsdagbok i två delar. I del I 
antecknas allt fartygsgenererat avfall utom 
lastrester. De rester av fast avfall i bulk som 

uppstår på bulklastfartyg antecknas i del II.
Också bestämmelserna om sorteringen av avfall preci-

seras genom en ändring av MARPOL-konventionen i början 
av mars. Det innebär att också elektronikavfall (E-waste) 
ska sorteras ombord.

Trafi trycker inte längre upp pappersversioner av av-
fallsdagboken. Avfallsdagboken kan laddas ned i pdf-for-
mat på Trafis webbplats. Också tryckningen av alla andra 
miljödagböcker upphör. Härefter måste rederierna själva ta 
en utskrift av dagboksmallarna eller låta trycka upp dem. 
Härmed uppmuntras rederierna att övergå till användning-
en av elektroniska dagböcker. •

NÄRMARE UPPLYSNINgAR:
Avfallsdagboken: Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig,  
tfn: 029 5346 642, ville-veikko.intovuori (at) trafi.fi,  
på Twitter @Intovuori

ELEKTRONISKA DAgBÖCKER: Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, 
tfn: 029 5346 468, aleksi.uttula(at)trafi.fi
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öljysäiliöalusten välisiin  
öljylastin siirtoihin (STS-siirto) 
nimetyt alueet 

 T
rafi nimeää 1.1.2018 voimaan tulevalla 19.12.2017 
annetulla päätöksellä Dnro/Dnr TRA-
FI/398315/03.04.01.00/2017 öljysäiliöalusten 
välisiä öljylastin siirtoja varten alueet.

Päätös perustuu merenkulun ympäristönsuojelulain 
(1672/2009) 2 a luvun 1 §:n 2 momenttiin.

Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää öljysäiliöalusten 
välisiä öljylastin siirtoja varten seuraavat alueet:

•  Kalbådagrundin ankkuripaikka Suomenlahdella  
 (Liite 1)
• Svartbäckin ankkuripaikka Porvoon Kilpilahden edustalla   
 (Liite 2).

Päätöksestä ilmenevien alueiden lisäksi öljylastia 
saadaan siirtää öljysäiliöalusten välillä ainoastaan 
satama-alueella. •

LISÄTIETOjA:
kehityspäällikkö Henri Wallenius, p. 029 5346 471,  
henri.wallenius (at) trafi.fi 

Områden som utsetts  
för överföring av oljelast  
mellan oljetankfartyg  
(STS operation)

 G
enom ett beslut 19.12.2017 Dnro/Dnr TRA-
FI/398315/03.04.01.00/2017 som träder i kraft 
1.1.2018 har Trafiksäkerhetsverket utsett 
områden för överföring av oljelast mellan 

oljetankfartyg.
Beslutet grundar sig på 2 a kap. 1 § 2 mom. i miljö-

skyddslagen för sjöfarten (1672/2009).
Trafiksäkerhetsverket utser följande områden som om-

råden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg:

•  Kalbådagrunds ankarplats i Finska viken  
 (bilaga 1)
• Svartbäcks ankarplats utanför Sköldvik i Borgå  
 (bilaga 2).

Förutom i de områden som utsetts genom detta beslut får 
oljelast överföras mellan oljetankfartyg endast i hamnom-
råden.

Detta beslut träder i kraft 1.1.2018 och är i kraft tills 
vidare. •

TILLÄggSUPPgIfTER:
utvecklingschef Henri Wallenius, p. 029 5346 471,  
henri.wallenius (at) trafi.fi
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”Oli hienoa että oli monta päivää aikaa olla yhdessä, ilman 
että kukaan perheenjäsenistä lähtisi omiin menoihinsa. 
Seikkailupuisto oli elämys koko perheen kanssa yhdessä 
käytynä, ylitimme siellä omia rajojamme. Arkeen jäi ajatus 
terveellisemmästä syömisestä, ja liikkumisen tärkeydes-
tä.”

”Piispalalle annan täyden kympin, tai joka tapauksessa 
maksimin. Loma oli mukava ja ohjelma monipuolinen sekä 
aikuisille että lapsille. Ruoka oli liiankin hyvää ei päässyt 
laihtumaan, vaikka paljon tuli liikuttua.”

”Pyrimme nykyään järjestämään aikaa liikkumiseen 
viikkorytmissämme. Myös omaan fyysiseen kuntoon ja 
siitä huolehtimiseen tuli uutta intoa.”

”Perheelle yhteistä aikaa, lapset ja vanhemmat pois 
edes hetkeksi kännyköiden ja tv:n ääreltä.”

”Uusi startti terveelliseen,säännölliseen ruokailuun. 
Jakson jälkeen olemme tietoisesti kiinnittäneet huomiota 
uneen, ruokaan ja liikkumiseen.”

”Jaksamista arkeen, mukavaa ja kiireetöntä yhdessä-
oloa.”

”Irtioton arjesta hienoissa puitteissa, ei tarvinnut 
huolehtia ruuasta ja ohjelmasta. Kiitokset Ukkohallaan!”

 
Yksi nuoremmista osallistujistamme intoutui tekemään 
perhejaksosta vlogin eli videopäiväkirjan! Joona-poika 
kertoo matkavlogissaan Piispalan viikosta, johon kuului 
paljon liikuntaa, söpöjä kotieläimiä sekä tietenkin hyvä 
ruoka! https://www.youtube.com/watch?v=-NdMvsgyHs0

Paula ojanen
viestintäKoordinaattori, PHt ry

Mikä on parasta 1.askel-perhejaksoilla?
PHT:n kesän perhejaksot ovat nyt haussa. Jaksoilla tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin, 
saadaan ajantasaista tietoa ravinnosta ja tietysti viihdytään perheenä. mutta mikä 
perhejaksoissa on parasta ja mitä jäi kotiin vietäväksi? näin vastasivat osallistujat:
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 J
oulukuussa 2017 Saimaan piirikokouk-
sen jälkeen, teimme sunnuntairetken 
liiton Sulkavan mökeille. Mökit 
odottelivat talven tuloa ja maiseman 

kauneutta lisäsi kevyt puuterilumi, joka oli 
laskeutunut alueelle. Mökkejä on remontoitu 
kuluvan vuoden aikana ja Varmarannan 
keittiö on täysin uusittu. 

Tulevan kesän tapahtumista voisi mainita 
51. Sulkavan Suursoudut 5.-8.7.2018 ja XXXIV 
Sulkavan 34. Soutu-yöuistelun 14.7.-15.7.2018 
(klo 12-24). Jos olet kiinnostunut tutustumaan 
ympäristöön, niin Savonlinnan oopperajuhlat 
(06.07.2018 - 04.08.2018 Olavinlinnassa) ovat 
lyhyen ajomatkan päässä ja Punkaharjun 
kansallismaisemat harjuineen (Harju on 
sulavan jäätikön sisällä virranneen joen 
pohjaan syntynyt kerrostumamuoto), Punka-
harjun Valtionhotelli sekä Suomen metsämu-
seo ja metsätietokeskus Lusto ovat ehdotto-
masti näkemisen arvoisia kohteita. •

teKsti & Kuvat: PiPsa mörn

Sulkava

E olavinlinna / 
olofsborg
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 I 
december 2017 gjorde vi efter Saimens kretsmöte 
en söndagsutfl ykt till förbundets stugor i Sul-
kava. Stugorna inväntade vintern och landska-
pets skönhet bekräftades av den lätta pudersnön 

som lagt sig på området. Stugorna har blivit 
renoverade under det gångna året och Varmaranta 
har fått ett alldeles nytt kök. 

Av den kommande sommarens händelser kunde 
man nämna 51. Sulkava rodden 5.-8.7.2018 samt 
XXXIV Sulkavas 34. nattfi ske (trolling med spö) i 
roddbåt 14.7.-15.7.2018 (kl 12-24). Om du är intres-
serad av att bekanta dig med omgivningen kring 
Sulkava så är Nyslotts operafestspel (06.07.2018 
- 04.08.2018 Olofsborg) en kort körväg från förbun-
dets stugor och rullstensåsen Pungaharju national-
landskap (med en lång rygg av avrundade stenar, 
grus och sand som avlagrats av isälvar vid 
inlandsisens smältning), Statshotellet i 
Pungaharju samt Finlands Skogsmu-
seum Lusto är absolut besöksmål 
värda att se. • 
text & foto: PiPsa mörn

E varmarannan uudistettu keittiö / 
varmarantas förnyade kök

G uusi laituri / den nya bryggan
E Pihlajanmarjoja 
savonlinnassa / 
rönnbär i nyslott

G saimaan virtaavaa vettä olavinlinnan 
edustalla / saimens vattendrag 

vid olofsborg



VARMARANTA
• Saimaan rannalla
• 73,5 m2 kaksi erillistä makuuhuonetta, joissa   
 vuoteet 2:lle oleskelutilassa vuoteet  
 2:lle parvella vuoteet 5:lle
• vesijohtovesi
• WC ja suihku
• mikroaaltouuni
• sähköistetty grillikatos
• sauna rannassa
• sähkölämmitys
• sähköpistoke autoa varten
• valmistunut 1988
• astianpesukone
• tv 

SUVITUPA
• Saimaan rannalla
• 24,5 m2 vuodesohva 2:lle
• takkatupa ja sauna
• kaivovesi (Yhteinen kaivo Jaatilan kanssa)
• venelaituri
• telttapaikka
• asuntovaunupaikka
• mökki on valmistunut 1998

Suomen Laivanpäällystöliiton mökit Sulkavalla

•  Allergiatapauksista johtuen Varmarantaan,  
Jaatilaan ja Suvitupaan ei saa viedä lemmikkieläimiä. 

• P.g.a. allergifall får inga keldjur tas med till  
förbundets stugor Varmaranta, Jaatila och Suvitupa. 

KAIKISSA MÖKEISSÄ  
SEURAAVAT VARUSTEET:
• vuodevaatteet: patjat peitot tyynyt 
• liinavaatteet ja pyyhkeet on itse tuotava !
• tupakeittiö
• sähköt
• sähköliesi ja jääkaappi
• radio
• kahvinkeitin
• keittiövälineet astioineen 
• viemäri
• ulkokäymälä
• puulämmitteinen sauna
• polttopuut
 

JAATILA
• Saimaan rannalla - lapsiystävällinen  
 hyvä hiekkaranta
• 48 m2 vuoteet 4:lle sekä  
 parvi 5-6 hengelle
• kaivovesi
• sauna mökin yhteydessä
• laituri - venepaikka 
• remontoitu 1998
  

MYLLYJÄRVI
• Myllyjärven rannalla - kaunis, rauhallinen sijainti
• 49 m2 vuoteet 4:lle 
• kaivovesi
• sähkölämmitys
• sähköpistoke autoa varten

Tervetuloa liiton mökeille Sulkavalle /  
Välkommen till förbundets stugor vid Sulkava
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Talvikaudella voit varata koko viikon tai vaikkapa pelkän viikonlopun. Under vintern kan du reservera hela veckan eller t.o.m. bara ett veckoslut.

varmaranta

suvituPa

myllyjärvi

jaatila

 

VARAUKSET Mirjam Tuisku (09) 6122 440 mirjam.tuisku@seacommand.fi

Hinta/viikko, ma-su
Hinta/vecka, må-su

MYLLYJÄRVI VARMARANTA

Kesä/Sommar
1.6 – 31.8 220 e 380 e 300 e

Talvi/Vinter

1.10 – 30.4
ei talvikäytössä
ej i vinterbruk

Varaus alkaa maanantaina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 16.00

JAATILA SUVITUPA

ei talvikäytössä
ej i vinterbruk

160 e

Kevät/Vår 
1.5 – 31.5 
Syksy/Höst 
1– 30.9

150 e 320 e 220 e 100 e

100 e 200 e

Nimi/Namn_______________________________________________________________________________________________________________________
    
Osoite/Adress_____________________________________________________________________________________________________________________

Puhelin/Telefons_______________________________________Sähköpostiosoite/E-mailadress_______________________________________________________

 
Mökkitoivomukset:
Stugönskemål:  Myllyjärvi Varmaranta Jaatila Suvitupa

Sulkavan mökkien vuoden 2018 varaustoivomuksia voi lähettää kirjallisina liiton toimistoon.  
Önskemål om reservering av Sulkavastugorna år 2018 kan sändas skriftligt till förbundets kansli.

Varaukset maanantaista sunnuntaihin:
Reserveringar från måndag till söndag:

1)Viikko nro:______ pvm____/____-____/____2018 tai
 Vecka nr  datum 

2)Viikko nro:______ pvm____/____-____/____2018 tai
 Vecka nr  datum

3)Viikko nro:______ pvm____/____-____/____2018
 Vecka nr  datum

____/____20____ _______________________________________
päiväys/datum allekirjoitus/underskrift

En ole aikaisemmin lomaillut liiton mökeillä.
Jag har inte tidigare semestrat på förbundets stugor

Olen lomaillut liiton mökin aikaisemmin: _________________(kuukausi/vuosi)
Jag har tidigare semestrat på förbundets stugor:  (månad/år)



HENRY NIELSEN NOSTAgIA VII RISTEILY
m.s. Mariella

24.04.2018 Helsinki - Tukholma 17:30 - 10:00 (25.04.)
25.04.2018 Tukholma - Helsinki 16:30 - 10:10 (26.04.)

MATKAN HINTA: 
Lux-hytti 1:lle 208 Eur / 2:lle 104 Eur/hlö

   A-luokka 1:lle 90 Eur / 2:lle 45 Eur/hlö / 3:lle 30 Eur/hlö / 4:lle 23 Eur/hlö
  B-luokka 1:lle 70 Eur / 2:lle 35 Eur/hlö / 3:lle 24 Eur/hlö / 4:lle 18 Eur/hlö
  Ei palvelumaksua ja hinnat ovat edelliskertaa edullisempia. 

RUOKAILUT LAIVALLA: 
Viking buffet illallinen 35.- Eur ja Meriaamiainen 11.- Eur

Suosittelen, että ostatte ainakin illallisen ennen matkaa ja siten syömme yhdessä. Ensimmäinen kattaus.

Varaukset Matka-Vekka puhelin Tanja Valtonen 020 120 4752 tai sähköpostitse tampere@matkavekka.fi

LISÄTIETOjA: 
wintio@pp.inet.fi

Wintiö, Convoker
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MERKKIPÄIVÄ /
BEMÄRKELSEDAGAR

70- vuotta
Merikapteeni 
Ilkka Pellervo Varsio  
2.6.2018 Helsinki

IN MEMORIAM

Merikapteeni Seppo juhani Kujala on kuollut 15. tammikuuta 2018.  
Hän oli syntynyt 21.9.19 47 Kotkassa. (Helsinki)

Merikapteeni Hannu-Matti Wilhelm Kaitila on kuollut 28. helmikuuta 2018.  
Hän oli syntynyt 20.9.1929 Kuusaankoskella. (Iitti)

Tervetuloa liiton mökeille Sulkavalle /  
Välkommen till förbundets stugor vid Sulkava

Talvikaudella voit varata koko viikon tai vaikkapa pelkän viikonlopun. Under vintern kan du reservera hela veckan eller t.o.m. bara ett veckoslut.

Varaukset maanantaista sunnuntaihin:
Reserveringar från måndag till söndag:

1)Viikko nro:______ pvm____/____-____/____2018 tai
 Vecka nr  datum 

2)Viikko nro:______ pvm____/____-____/____2018 tai
 Vecka nr  datum

3)Viikko nro:______ pvm____/____-____/____2018
 Vecka nr  datum



 

www.aboamare.fi

Aboa Mare
Hertigs parkgata 21 / 
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Åbo / Turku

Tel. / puh. 02-432 3123 
maritime@aboamare.fi

Johans 

Sjöfartsutbildning / Merenkulkualan koulutus

Bore Ltd 

Bulevardi 46 
P.O. Box 115 
FI-00120 Helsinki, Finland 
Tel: +358 6188 3300 

Torggatan 14 B 
AX-22100 Mariehamn, Åland 
Tel: +358 18 16766 
 
firstname.surname@bore.eu 

www.bore.eu 

SuomenMerenkulku
FinlandsSjöfart

PALVELUHAKEMISTO 2018 SUOSITTAA:
Ammattilaiset ammattilaisten palveluksessa
Proffs i proffsens tjänst

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT OY
Pääskykalliontie 13 . 21420 LIETO
Puh. (02) 489 500 . Fax (02) 489 5011
E-mail: viking-fi@viking-life.com . www.VIKING-life.com

n VIKING pelastuslautat ja evakuointijärjestelmät
n VIKING pelastusliivit ja – puvut, SOLAS
n VIKING palopuvut ja varusteet
n VIKING DIVING sukelluspuvut
n Pelastusveneiden ja taavettien huolto ja myynti
n Laivojen hengenpelastuslaitteiden myynti (LSA)
n Palo- ja pelastuskalusto
n TRELLCHEM kemikaalisuojapuvut
n CO2 hiilidioksidi kaasupullojen täyttö
n Uutuus! VIKING laajentaa alusten  

turvallisuuspalveluita. Uusi paloturvallisuuteen 
keskittyvä huoltopiste avattu Helsingissä

Myynti ja huolto

RAAHE – BRAHESTAD
Raahen Satama Oy / Lapaluoto

www.portofraahe.fi 

Satamatoimisto……...........08 227 7555, 044 439 3930
Turvapäällikkö 24 h………........................040 135 6794
Tavaran vastaanotto/Ahtaustyönjohto....040 658 3254
Laivameklarit / Laivapalvelut …..............020 592 3890
Satamahinaaja m/s Isbjörn………...........0400 383 697
Taksi………….............................................0600 300 10 

Satakunnan ammattikorkeakoulu • samk.fi

Opiskele merenkulun 
ammattilaiseksi Raumalla



FINL ANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 67

Piiriasiamiehet / 
Kretsombudsmännen
Ahvenanmaa – Åland
 avoin/öppen 

Helsinki- Helsingfors  
Panu ORÄGG 050 3802 466
 panu.oradd@gmail.com

Kotka
Heli PALMu 020 7908 846
 heli.palmu@haminakotka.fi 
 
Oulu – Uleåborg
Petter TÄHTINEN 0500 431 633
 petter.tahtinen@keminsatama.fi 

Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.oulunpiiri@gmail.com,
 jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. 
Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän 

seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt saapumasta.

Rauma - Raumo
Marko LöYTöKORPI  marko.loytokorpi@winnova.fi 
 358 4445 583 73

Saimaa – Saimen
Jukka RIIKONEN 0400 194 992
 jukka61.riikonen@gmail.com

Tampere – Tammerfors 
Kai TERIMAA  0500 891918 
 varapuheenjohtaja@seacommand.fi 

Turku – Åbo 
Mikko LAITINEN  0405378753
 laitinen.mp@gmail.com

Vaasa – Vasa 050 9287 398
Tuula FORSBLOM slpl.vaasanpiiri@gmail.com
  tuula.forsblom@netikka.fi 

Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.vaasanpiiri@gmail.com, 
jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. 
Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla 

siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista 
tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista.

Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista.

Vasakretsen har öppnat en e-postadress slpl.vaasanpiiri@gmail.com, 
vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten.

Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress 
genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info 

om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet.
Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor.

PIIRIT/
KRETSARNA

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille 
liiton jäsenille. Tarkasta kokouspäivämäärä 
kotisivultamme: www.seacommand.fi  

Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla 
förbundsmedlemmar. Kontrollera mötesdatum på våra 
hemsidor: www.seacommand.fi 

Hyvää pääsiäistä! 
Glad Påsk!
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16e

• Jäsentuotteita • Medlemsprodukterna • Jäsentuotteita • Medlemsprodukterna • Jäsentuotteita • Med-

HUIVIN PIDIKE – 
SCARFHÅLLARE

PINSSI
Kullattu ja 
emaloitu merkki 
13.5 mm
grip kiinnityksellä

PINS
Förbundets förgyllda 
emaljerade logo 13,5mm 
med grip-fastsättning

KOKARDI
Kullattu ja emaloitu 
25 mm

KOKARD
Förgylld och emaljerad
25 mm

ADRESSIT
onnitteluadressi
suruadressi

ADRESSER
gratulationsadress
kondoleansadress

SOLMIONEULA
Kullatussa solmioneulassa (64 mm) on 
emaloitu liiton merkki Ø12 mm

KRAVATTNÅL
På den förgyllda kravttnålen (64 mm) 
fi nns förbundets emaljerade logo Ø 12 mm

ADRESSITADRESSIT
onnitteluadressionnitteluadressi

MATKALAUKKUVYÖ
liiton tunnuksilla kullanvärinen 

metalli-muovi solki. 
sininen, 170 cm.

REM FÖR RESVÄSKA
med förbundets logo. 

blå, 170 cm

VYÖ
Suomessa ommeltu musta tyylikäs 
nahkavyö.
Logo emaloitu ja kullattu sekä 
kiinnitetty kullattuun laattaan.
Solki kullattu ja hopeoitu.

BÄLTE
Svart stiligt läderbälte sytt i Finland.
Logon är emaljerad och förgylld samt 
fäst vid en förgylld platta.
Spännet är förgyllt och försilvrat.

VENEVIIRI 
BÅTVIMPEL 

KÄSILAUKKUKOUKKU
HANDVÄSKKROK

HUOMIOLIIVI
keltainen
koko XXL

REFLEXVÄST
gul
storlek XXL

TEKNINEN URHEILUSUKKA
Tummansininen, naisten koko 

36-41,miesten koko 40 – 45

TEKNISK SPORTSOCKA
Förbundets logo på skaftet, mörkblå,
damstorlek 36-41, herrstorlek 40-45

Nyt 

jäsentuotteita 

tilaamaan!

Beställ 

medlemsprodukter!

8 e 18 e

9e

18 e

17e

42e

16e

12e

15e

7e 10e

PIKEE PAITA
PIKÉSKJORTA

30e

LIITON LIPPIS
ankkurimerkillä
lehvillä

SKÄRMMÖSSAN
med ankarmärke
med bladdekor



Hinnat sisältävät postikulut – Priset inkluderar porto /Tilaukset toimitamme postiennakolla – Beställningarna sänds per postförskott

TILAAN RASTITTAMANI TUOTTEET / JAG BESTÄLLER DE FÖRKRYSSADE PRODUKTERNA:

Tuote / Produkt  Hinta/ Pris 

o	Merikapteenisormus – Sjökaptensring / koko alle 22,0 /storlek under 22,0 560 e 

o	Merikapteenisormus – Sjökaptensring / koko 22,0 ja yli /storlek 22,0 och uppåt 600 e

	 Opisto / Läroanstalt

	 Valmistumisvuosi / Examensår

o	Suomenkielinen onnitteluadressi o	Suomenkielinen suruadressi  8 e 
o	Svenskspråkig gratulationsadress o	Svenskspråkig kondoleansadress  8 e  

o	Huivin pidike – Scarfhållare  16 e
o	Huomioliivi, keltainen / gul reflexväst, koko/ storlek: XXL  7 e
o	Kokardi – Kokard  18 e 

o	Käsilaukkukoukku – Handväskkrok  12 e
o  Liiton lippis ANKKURIMERKILLÄ – Skärmmössa MED ANKARMÄRKE 15 e
o  Liiton lippis LEHVILLÄ – Skärmmössa MED BLADDEKOR 15 e
o	Matkalaukkuvyö – Rem för resväska 170 cm 16 e
o	Pikeepaita – Pikéskjorta oS, oL,  30 e
o	Pinssi – Pins  9 e
o	Solmioneula – Kravattnål   17 e 
o	Veneviiri – Båtvimpel  18 e
o	Vyö – Bälte ___110cm ___115cm ____120 cm ____125cm  42 e
o	Tekninen urheilusukka / Teknisk sportsocka____kpl / naistenkoko 36-41 / damstorlek 36-41 10 e
o	Tekninen urheilusukka / Teknisk sportsocka____kpl / miestenkoko 40-45 / herrstorlek 40-45 10 e 

Nimi / Namn___________________________________________________________________________

Lähiosoite / Näradress ___________________________________________________________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka
Postnummer och postanstalt___________________________________________________________________

Puhelin / Telefon ( ______ ) - ______________________________________________________________

Allekirjoitus / Underskrift _________________________________________________________________

Päiväys / Datum _______ / ______2018 _________ Paikka / Ort ___________________________________

Sähköposti / e-mejl________________________________________________________________________

SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO, Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki tai mirjam.tuisku@seacommand.fi
FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND , Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors eller mirjam.tuisku@seacommand.fi  

Nettikaupasta kätevimmin - Bekvämast från webbutiken

www.seacommand.fi



MERIKAPTEENISORMUS – SJÖKAPTENSRING

LIITON SuuNNITTELEMA KuLTASORMuS (14 KAR.), JONKA SISÄLLE KAIVERRETAAN  
SORMuKSEN NuMERO JA NIMIKIRJAIMET. SORMuSTA VÄLITETÄÄN AINOASTAAN  
SuOMESSA VALMISTuNEILLE MERIKAPTEENEILLE. 

GuLdRING (14 KARAT) PLANERAd AV FöRBuNdET, SOM FÅR INGRAVERING MEd RINGENS 
NuMMER OCH INITIALERNA. RINGEN SÄLJES ENdAST TILL SJöKAPTENER SOM BLIVIT  
uTEXAMINERAdE I FINLANd. 

Toimitusaika on noin kuukausi - Leveranstiden sänds per postförskott

• Jäsentuotteita • Medlemsprodukterna • Jäsentuotteita • Medlemsprodukterna • Jäsentuotteita • Med-

teKsti & Kuvat: mirjam tuisKu



 
 
 
Feb 2018 

EXHIBITORS 
Thursday 24 May 2018 at Alandica, Mariehamn 

0800 hrs coffee & registration 
0900 - 1800 hrs EXHIBITION 

 
Ship owners 
Bore 
Finnlines 
Godby Shipping 
Langh Ship 
Prima Shipping 
Rederi Ab Eckerö 
Tallink Silja 
VG-Shipping 
Viking Line 
Others 
Finlands Maskinbefälsförbund 
Finlands Skeppsbefälsförbund 
Finnish Seamen´s Service 
ICM CONSULTING 
If Skadeförsäkringsbolag 
Lloyd's Register 
Mercy Ships 
Oy Gard (Baltic) 
REGISTRO ITALIANO NAVALE FINLAND 
Sjömanspensionskassan 
Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum 
STM Validation project 
The Finnish Maritime Cluster 
The Finnish Seamen's Mission 
Trafi 
Åland Convention Bureau 
Åbo Underrättelser 
Education 
Aboa Mare 
Estonian Nautical School 
Högskolan på Åland 
Meriturva Maritime Safety Training Centre 
Rauma Maritime Center 

Sjöfartens PraktikKvarn 
Turun ammattikorkeakoulu, 
OnBoard-Med-project 
University of Turku, Brahea Centre, Centre 
for Maritime Studies 
Ålands sjösäkerhetscentrum 
Suppliers 
ABB 
Alfa Laval Nordic 
Alnab 
ASP Crew Management Services 
AT-Marine 
BLRT GRUPP 
Blueflow Energy Management 
Carus 
Certex Svenska 
Chris-Marine 
Deltamarin 
Duwel Finland 
FinMetalock 
Furuno Finland 
Improvement Reporting Information System 
Sweden 
John Nurminen Marine 
Kristinehamn Marina Wekstad 
KROHNE Norway, KROHNE Marine 
LUKOIL Marine Lubricants DMCC 
MAEM 
MAN diesel & turbo 
Marioff Corporation 
Midroc Metalock 
Neste 
Northern Energy & Supply 
OSM Ship Management Finland 

Lars Krogius 
Paf 
Promarine 
Rotterdam Ship Repair 
Safetygruppen 
SAJ Instrument 
Sikama 
Skangas 
Soft-Team 
SSPA Sweden 
Telemar 
Wilhelmsen 
Wärtsilä 
Zenitel Finland 
Suppliers - Septor 
Brunvoll 
GreenOil 
Insatech - Parker Kittiwake 
Insatech Marine 
Jets 
Metizoft 
Septor 
Organizers 
Ålands Sjöfart 
Alandia Marine 
Ålands landskapsregering 
DNV GL 
 

 

 

 
Wednesday 23 May at 1600 – 1800 hrs we welcome exhibitors to prepare stands at Alandica kultur & congress. 
NEW! Wed from 23 May 1900 hrs informal get together at PAF Casino (hotel Arkipelag). Wear your badge at all time! 

Registration and updated program www.sjofart.ax 
facebook.com/alandssjofart 

instagram.com/maritimedayaland 
 

Welcome!  
 
 
Organizer    In co-operation with 

 

                   
 



 
 
Feb 2018 

PROGRAM 
Thursday 24 May 2018 at Alandica, Mariehamn 

From 0800 hrs coffee & registration 
0900 - 1800 hrs EXHIBITION 

 STORA SALEN AUDITORIET RYSSÖ 
 DNV-GL Seminar - Technical to Cyber Registration and updated program www.sjofart.ax 

facebook.com/alandssjofart 
instagram.com/maritimedayaland 

0900
- 
1045 

Noise and vibration in ships – still hot topic 
Stian Andreassen – DNV GL, Noise and Vibration 
 Ålands landskapsregering-Sjöfarten i framkant Wärtsilä seminar 

1000
-
1045 

Costly failures in propulsion, machinery design, 
installation and operation 
Johan J. Iseskär – DNV GL, Machinery and 
Systems 
 
 

Inledning Minister Mats Perämaa, Ålands 
landskapsregering 
Ramverk för den nya sjöfarten, Tuomas Routa, 
VD, Trafi, Finland  
Elektrifiering inom färjetrafiken, Mats Rosin, VD, 
Finnferries, Finland 

Enabling sustainable societies 
with smart technology 
Clean environment is a society 
without emissions.  
Energy intelligence, a way of 
securing a sufficient energy 
supply  

1100
-
1145 

Deal with threats in the digitalizing world  
Patrick Rossi – DNV GL, Cyber Security Service 
Manager & Certified Ethical Hacker  
 

Framtidens sjöfart införs först kring Åland – 
EfficientFlow-projektet, Håkan Heurlin, 
projektledare, Sjöfartsverket, Sverige 
Shipping policy in the global context, Martin 
Dorsman, Secretary General, ECSA 

Digital Transformation 
Smart marine and Smart energy 
ecosystems. 
The Autonomous Ships role in the 
in the Marine Industry 

LUNCH BREAK 
(at Arkipelag opposite of the venue free for registered exhibitors and delegates) 

 Alandia Marine - Autonomous vessels Ålands Sjöfart - RoPax & ferry  Exhibitor - speakers corner 
1300
-
1345 

Opening and welcome, Jan Limnell, Alandia 
Marine 
Redefining Shipping, Oskar Levander, SVP 
Concept & Innovation, Rolls-Royce Marine 

Varvsmarknaden i Kina, Torbjörn Helmfrid,  
Sale & Purchase, Clarksons Platou (Swe) 
Nybyggnation i Kina, Jan Hanses, VD Viking Line 
LNG framtidens bränsle? Martin C. Pettersen, 
Tech. Spec, Skangas 

Alnab, Carus, Svenska Chris-
Marine, Deltamarin 

1400
-
1445 

Unmanned ships - Legal Challenges & 
Developments, Henrik Ringbom, Professor at 
Scandinavian Institute of Maritime Law 
 
 

The  largest passenger port in the world, TBN, 
Port of Helsinki 
Kommunikation & samarbete - sjöfart, politik & 
media, Magnus Ehrenberg, Founder&President, 
Ehrenberg Sørensen Kommunikation 

MAN diesel & turbo, Marioff 
Corporation, Oy Lars Krogius 
Safetygruppen, SSPA Sweden, 
Zenitel Finland 

1500
-
1545 

Unmanned Ships - The new ecosystem of sea 
freight, Magnus Gustafsson, docent and Mika 
Viljanen, professor, Åbo Akademi University 

Rederipresentationer 
Godby Shipping, Dan Mikkola, VD 
Rederi Ab Eckerö 
Viking Line, Johanna Boijer-Svahnström, VP 
Prisutdelningar 
Ålands Sjöfart & Rederierna i Finland 

Brunvoll, GreenOil, Insatech - 
Parker Kittiwake, Insatech 
Marine, Jets, Metizoft, Septor 

1600
-
1645 

Maritime Cyber Risks - Where should we focus? 
Lars Jensen, CEO, CyberKeel 
Summary and close of seminar 

 Afternoon cocktail and networking in the exhibition area 
(free for registered participants) 

1700  Mercy Ships Fundrasing Auction in the exhibition area 

From 1800 hrs - Drop-in COCKTAIL & MINGLE DINNER 
Indigo Restaurant (for registered participants) 

 
Organizer    In co-operation with 

 

                   



Os. lähde: Suomen Laivanpäällystöliiton osoiterekisteri
Suomen Merenkulku
Hietalahdenranta 15 A 3
00180 Helsinki
FINLAND .KQ8 3

30

Thursday 24 May 2018
In Mariehamn


