
                                              
 

  

 
 
 
 
 
  
 

1 

   
 
 

FINNPILOTIN PALVELUEHDOT-ASIAKASTILAISUUDESSA 22.10.2020 ESIIN NOUSSEITA 
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA  

KYSYMYS: Jos tällä hetkellä lähetämme laivalistaa (jossa noin viikon laivat) kaksi kertaa 
päivässä (aamu + iltapäivä) ja lisäksi päivitämme ennakkoja tarpeen mukaan, onko nämä 
riittävät päivitykset, lähinnä lähtevistä aluksista? Voiko nämä ennakot edelleen toimittaa 
laivalistamuodossa, jos lista toimitetaan riittävän usein. Vai pitääkö joka laivasta ilmoittaa 
erikseen laivalistan lisäksi?     

VASTAUS: Ennakot voi edelleen toimittaa laivalistamuodossa. Riippumatta siitä, missä 
muodossa ennakot toimitetaan, tulee ennakot antaa palveluehtojen mukaisesti.  

KYSYMYS: Tilaisuudessa tuli esille kommentti ”kerrotaan epävarmuuksista”. Kysymys 
kuuluu, kuinka paljon tietoa luotsinvälitys haluaa näihin liittyen? Sää on esimerkiksi suuri 
epävarmuutta lisäävä tekijä ja voi vaikuttaa lähtöarvioihin suuresti. 

VASTAUS: Sää on hyvä esimerkki epävarmuutta aiheuttavasta tekijästä. Vaikka 
luotsinvälityksellä onkin säätiedot käytettävissään, ovat sään vaikutukset eri laivoihin ja 
lastausoperaatioihin erilaiset. Säätilasta on siis hyvä ilmoittaa, mikäli sillä voi olettaa 
olevan vaikutuksia luotsauksen aloitusaikaan.  

Muita esimerkkejä voisivat olla epävarmuudet aluksen lastioperaatioiden suunnitellussa 
toteutumisessa tai tilanne, jossa alus ei tiedä seuraavaa määräsatamaa ja saattaa jäädä 
satamaan odottamaan ohjeita.   

KYSYMYS: Miten toimitaan tilanteessa jossa 12 h ennakkoa ei voida antaa? Esimerkkinä 
tilanne, jossa käskyä odottava alus on ankkurissa esim. Viron puolella ja saa käskyn tulla 
lastaamaan niin pian kuin mahdollista Hangon ja Helsingin välissä sijaitsevaan satamaan, 
jonne merimatka on alle viisi tuntia. Miten onnistuu luotsaus? 

VASTAUS: Luotsaus pyritään ennakon puuttumisesta huolimatta järjestämään tilausajan 
puitteissa. Jos palveluehtojen mukaisia ennakoita ei ole kyetty antamaan, ei Finnpilot 
kuitenkaan anna luotsausmaksualennusta, jos luotsausta ei kyetä aloittamaan tilattuun 
aikaan. Jos kyseessä on vain pieni viivästys ennakoiden antamisessa, luotsinvälittäjä voi 
harkintansa mukaan ohittaa järjestelmän merkinnän ja merkitä aluskäynnin ilmoitukset 
palveluehtojen mukaisiksi, jolloin myös oikeus alennuksiin säilyy.  

KYSYMYS/KOMMENTTI: Jos meklari ei saa puhelimella tietoa, että lähtevä laiva ei saakaan 
luotsia tilattuun aikaan, on meidän vaikea pitää väylämurtajat, satamajäänmurto ja 
satamapalvelu ajan tasalla. Eli tuo ei kuulosta hyvältä. Vanha kunnon puhelimella 
soittaminen olisi kaikkien osapuolien kannalta järkevämpää.  
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VASTAUS: Asiakkaalle viestitään aina, jos laiva ei saa luotsia tilattuun aikaan. 
Luotsinvälittäjällä on erilaisia tapoja viestiä tilanteesta asiakkaalle. Jos esimerkiksi laiva 
on tehnyt tilauksen sähköpostitse, luotsinvälittäjä vastaa sähköpostiin ja kertoo, milloin 
laiva saa luotsin. Jos luotsinvälittäjä ei saa vastausta sähköpostiin tai muuta vahvistusta 
tiedon vastaanottamisesta, luotsinvälittäjä voi pyytää ko. alueen VTS-keskusta olemaan 
yhteydessä laivaan ja välittämään tiedon.   

Meklareiden kanssa tilaukset pääosin tulevat puhelimitse. Jos puhelun jälkeen käy ilmi, 
että luotsia ei olekaan saatavilla, soittaa luotsinvälittäjä meklarille ja kertoo tilanteen. 

Jos tilauksia tehdään sähköpostitse, tulee varautua siihen, että myös vahvistus 
tilauksesta tulee sähköpostiin.  

Jos tilaus tulee Pilot Onlinen kautta eikä luotsia ole saatavilla ajallaan, 
luotsinvälittäjällä on kaksi ensisijaista tapaa toimia: 

 Luotsinvälittäjä laittaa asiakkaalle viestin PilotOnlinen kautta ja kertoo tilanteen. 
Mikäli asiakas ei kuittaa viestiä, soittaa luotsinvälittäjä asiakkaalle. 

 Luotsinvälittäjä soittaa suoraan asiakkaalle. 


