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”Luotsaus palvelee 
  merenkulkua, 
  yhteiskuntaa ja 
  talouselämää.”
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Vakaasti väylällä
Vuosi 2013 on elettyä elämää ja yhteenvedot ovat 
valmiit. Maailmantalouden alavireinen taso vaivasi 
viime vuotta. Luotsauksessa se näkyi kysynnän las
kuna. Tilanne vaati entistä tarkempaa toiminnan ar
viointia, suunnittelua ja tarvittavien muutosten teke
mistä. Näillä toimenpiteillä Finnpilotin taloudellinen 
tulos pysyi kohtuullisen hyvänä. Luotsauksen hintoja 
ei tarvinnut korottaa tänäkään vuonna.

Poikkeamien ja luotsauksen vaikuttavuuden rapor
tointia on kehitetty. Saatua tietoa hyödynnetään 
myös Trafin ja merenkulkualan turvallisuutta arvioi
vien tutkijoiden työssä. Uuden tiedon perusteella 
pystytään nyt arvioimaan luotsauksen tuoman tur
vallisuuden lisäksi myös sen taloudellinen hyöty. 

Vaikuttavuusarvioinnin perusteella voidaan sanoa, 
että luotsaukseen sijoitettu euro tulee takaisin kol
minkertaisesti. Hyöty saavutetaan vältettyjen on
nettomuuksien kustannusten ja tehokkaan alusten 
käsittelyn ansiosta. Alusten käsittely varsinkin jää
olosuhteissa vaatii osaamista, jota kaikilla kansain
välisillä merenkulkijoilla ei ole. Suomen vesialueet 
ovat vaativia väylien mataluuden, kapeuden ja ennen 
kaikkea jäätymisen vuoksi.

Luotsien käyttöön on saatu uutta tekniikkaa, joka 
osaltaan lisää luotsauksen turvallisuutta ja parantaa 
asiakaspalvelua. Jokaisella luotsilla on mukanaan 
iPad, jonka kautta heillä on käytettävissään tiedot 
alueen ja reitin olosuhteista sekä liikenteestä. Kehit
täminen on tapahtunut pääosin Finnpilotin oman 
työn tuloksena. Mukana on ollut luotseja, hallinnon 
väkeä ja jonkin verran ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Olosuhteet, joissa luotsaustyötä useimmiten teh
dään, ovat sekä fyysisesti että henkisesti vaativat. 
Siksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön 
työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Työterveyslaitoksen 
kanssa yhteistyössä on käynnistetty tutkimus, jolla 
mitataan yötyön kuormittavuutta. Tutkimus kestää 
yli vuoden, jonka jälkeen voidaan tutkitun tiedon pe
rusteella yhdessä henkilöstön kanssa hakea parhaat 
toimintatavat jaksamisen edistämiseksi. 

Hyvä johtaminen on tärkeä työhyvinvointia edistävä 
tekijä. Johtamista kehitetään muun muassa koulut
tamalla esimiehiä. Uudet esimiehet ovat olleet JET
koulutuksessa, jonka he saavat päätökseen kuluvan 
kevään aikana. Kaikkien esimiesten koulutusta jatke
taan tänä vuonna. 

Finnpilot on toiminut nyt kymmenen vuotta itsenäi
senä organisaationa. Ensin valtion liikelaitoksena ja 
sitten valtion omistamana yhtiönä. Tähän ajanjak
soon on mahtunut paljon tapahtumia. Talouden hei
lahtelut on koettu. Virastomaailma on uudistunut. 

Toimintakentässämme tapahtuu koko ajan muutok
sia. Liikennevirrat muuttuvat aluskaluston muutos
ten myötä. Meriliikennestrategian odotetaan tuovan 
myös uusia tuulia. Merenkulkuun liittyvät ympäristö
määräykset vaikuttavat asiakkaiden ja meidän toi
mintaamme. Osakeyhtiömuotoinen toiminta on 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ketteryyttä vaati
vassa ympäristössä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa mekin uudistam
me ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaa
maan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita. Saadak
semme nopeampaa asiakaspalautetta perinteisen 
asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi alamme selvittää 
alusten päälliköiden suoraa palautetta iPadien avul
la. Meillä on hyvät edellytykset kehittyä edelleen 
tehtävässämme. Siihen meillä on myös halua. 

Muutosten maailmassa haluamme kuunnella asiak
kaitamme, henkilöstöämme ja sidosryhmiämme 
parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Yhteistyö on 
ollut hyvää. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta ja 
kymmenestä Finnpilotvuodesta kaikkia teitä. Luot
saus ei ole itsetarkoitus, vaan se on rakennettu 
palvelemaan merenkulkua, yhteiskuntaa ja talous
elämää merenkulun turvallisuuden ja toimintaedel
lytysten lisäämiseksi. 

Pysytään vakaasti väylällä seuraavatkin kymmenen 
vuotta ja pitkälti siitä eteenpäin!

14.3.2014
Matti Pajula
Toimitusjohtaja

toimitusjohtajan katsaus
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 Luotsausalueet 
 
 Luotsi- tai tukiasema

1. Perämeren alue: 
 Ajos, Hailuoto, Oulu, Raahe,    
 Kokkola, Leppäluoto, Vaasa

2. Selkämeren alue: 
 Kaskinen, Rauma, Pori

3. Saaristomeren alue: 
 Uusikaupunki, Turku, Maarianhamina,  
 Utö, Hanko

4. Helsingin alue: 
 Harmaja, Emäsalo

5. Kotkan alue: 
 Kotka, Orrengrund

6. Saimaan alue: 
 Lappeenranta, Puumala,  
 Savonlinna, Vuokala

Maarianhamina

Hanko

Uusikaupunki

Ajos

Hailuoto

Leppäluoto

Utö

Harmaja

Emäsalo

Orrengrund

Puumala

Vuokala

26 000 luotsausta ja 
480 000 merimailia.
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Organisaation kuvaus
Finnpilot Pilotage oy tuottaa luotsauspalvelua, jolla varmistetaan merenkulun 
turvallisuus ja sujuvuus sekä ennaltaehkäistään ympäristöonnettomuuksia.

Finnpilot on liikenne ja viestintäministeriön hallin
nonalalla toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka omistaa 
valtio. Yhtiö hoitaa luotsaustoimintaa laissa sääde
tyn yksinoikeuden perusteella.

Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua valtakunnallisesti 
kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille. Yhtiö on 
velvoitettu hoitamaan tehtäväänsä myös mahdolli
sissa poikkeusoloissa.

Toimintaympäristö
Finnpilot on osa Suomen kuljetusketjua maailmalle.  
Noin 34 % maahan tulevista ja maasta lähtevistä  
aluksista käyttää Finnpilotin luotsauspalveluja. Luot
sauspalvelun kysyntä on riippuvainen Suomen ulko
maakaupan kehityksestä ja varustamojen oman 
luotsaustoiminnan kasvusta.

Organisaatio
Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omis
tama osakeyhtiö. Lisäksi Finnpilot omistaa 60 % 
meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice 
Advisors  yhtiöstä.

Finnpilotin hallitus huolehtii hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä, ohjaa ja valvoo yh
tiötä, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, 

valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoiminnalli
set päätökset. 

Vuonna 2013 yhtiön hallitukseen kuului kuusi jä
sentä, joista oli yksi henkilöstön edustajia. Asioiden 
valmistelussa hallitusta avustavat henkilöstö ja tar
kastusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet on lueteltu 
hallituksen toimintakertomuksessa.

Finnpilotin operatiivinen organisaatio on jaettu nel
jään yksikköön, jotka ovat luotsaus, kuljetus, talous 
ja henkilöstö. Yksiköiden johtajat ja toimitusjohtaja 
muodostavat johtoryhmän. Finnpilot Pilotage Oy:n 
johtoryhmä on toimitusjohtajaa avustava elin.

Yhtiön toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtiön toi
mintaa, vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta  

26 000 luotsausta ja 
480 000 merimailia.

Palvelemme  
34 % 
meriliikenteestä.
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ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Toimitusjoh
taja on vastuussa liiketoiminnalle asetettujen tavoit
teiden saavuttamisesta.

Finnpilotin johtoryhmän ja hallituksen jäsenet esitel
lään kohdassa Vastuu yhteiskunnalle.

Operatiivinen toiminta
Finnpilot toimii kuudella luotsausalueella, jotka ovat 
Perämeri, Selkämeri, Saaristomeri, Helsinki, Kotka ja 
Saimaa. Alueellisina esimiehinä toimivat alueluotsi
vanhimmat. 

Luotsien ja luotsikutterinhoitajien eli veneenkuljetta
jien ja turvamiesten lähiesimiehinä toimivat asemien 
luotsivanhimmat. Yhtiön pääkonttori ja luotsinvälitys 
sijaitsevat Helsingissä.

Yritysvastuun teemat ja näkökulmat 
Yritysvastuulle on määritelty viisi teemaa, joista ra
portoidaan vuosittain. Perustehtävä on luotsaus, jon
ka vaikuttavuus takaa merenkulun turvallisuuden ja 
sujuvuuden sekä merenkulun huoltovarmuuden.

Henkilöstön osaaminen määrittää palvelun laadun. 
Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat taustatekijät, 
joiden avulla vaativa turvallisuustehtävä onnistuu. 
Finnpilot haluaa olla hyvä työpaikka.

Yhteiskunta odottaa valtionyhtiön raportoinnin ole
van avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen toiminnan tulee 
olla kustannustehokasta ja hankintojen vastuullisia. 

Hinnoittelun tulee olla selkeää ja kustannuksia vas
taavaa. 

Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat varustamot, lai
vanselvittäjät ja satamat, jotka odottavat palvelun jat
kuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. 

Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympä
ristö  onnettomuuksia ja suojella haurasta meriym
päristöä. Yrityksen oman toiminnan ympäristövaiku
tukset pyritään minimoimaan.

Toimintaan liittyvät keskeiset riskit
Vuonna 2013 luotsatun liikenteen osuus satama
käynneistä oli noin 34 % . Osuus on laskenut vuodesta  
2008 noin kuusi prosenttiyksikköä. Laivojen oman 
luotsaustoiminnan eli linjaluotsauksen ja luotsaus
vapautusten kasvu sekä yleinen taloudellinen tilanne 
vaikuttavat suoraan luotsattavan liikenteen määrään.

Finnpilotilla on kuitenkin velvoite tuottaa palveluja 
kaikille luotsattavaksi merkityille väylille, joita on yli 
tuhat kappaletta. Luotsauskysynnän lasku vaikuttaa 
liikevaihtoon ja toiminnan kannattavuuteen. Tasapuo
lisen palvelun takaaminen kaikille väylille edellyttää 
yhtiön hinnoittelun hyvää suunnittelua ja resurssien 
optimointia.

Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön ikään
tyminen ja sen mukanaan tuoma työkyvyn heikkene
minen. Tähän pyritään vaikuttamaan suunnitelmalli
sella työllä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

FINNPILOTIN ARVOT 

 ■ Turvallisuus 
toimintamme lähtökohtana on turvalli
suus. tuotamme turvallisuutta ihmisten, 
ympäristön ja merenkulun hyväksi.  

 ■ Yhdessä tekeminen 
kehitämme yhdessä toimintaamme.  
kunnioitamme ja arvostamme asiakkai
tamme, toisiamme sekä työtämme. 

 ■ Uudistuminen 
arvioimme toimintaympäristöämme ja 
uudistamme toimintaamme asiakas
lähtöisesti ja suunnitelmallisesti.

Utön luotsikutterinhoitajat JanErik Masalin (edessä) ja Roger Friman  
tulossa saaren majakalta.
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 vähäinen kohtalainen  suuri 

Vaikutus Finnpilot Pilotagen liiketoimintaan
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Strategiset avainluvut

Näkökulma Tavoite Mittari Tavoite 2013  Toteutui

Asiakas Täsmällinen palvelu Palveluehtojen mukainen toteutuminen 99,0 % 99,7 %

Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kuljetuskustannus / luotsaus (€) 
Kokonaiskustannus / luotsaus (€) 

< 530 
< 1350 

553 
1350 

Taloudellinen Hyvä kannattavuus 
Hyvä vakavaraisuus 
Hyvä maksuvalmius 

Liiketulos % liikevaihdosta 
Sijoitetun pääoman tuotto % 
Omavaraisuusaste % 
Quick ratio 

> 6 
> 7 

> 50 
> 1,1 

6,5  
9,5 

53,7  
1,1 

Oppiminen ja 
kasvu

Tyytyväinen henkilöstö 
Alhaiset poissaolot 
Työturvallisuus 

Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1–6) 
Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta 
Työtapaturmat kpl/vuosi 

3,9 
3,5 

< 17 

4,0 
4,4 
19 

VASTUU YHTEISKUNNALLE

8. avoimuus ja läpinäkyvyys

9. kustannustehokkuus

10. hankinnat

11. Erityistehtäväyhtiön rooli 

VASTUU SIDOSRYHMILLE

12. toiminnan kehittäminen

13. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

14. Vaikutus paikallisyhteisöihin 

VASTUU LUOTSAUKSESTA
1. merenkulun turvallisuus

2. merenkulun sujuvuus

3. huoltovarmuus 

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ

4. osaava henkilöstö

5. hyvä työpaikka

6. työturvallisuus

7. työhyvinvointi 

FINNPILOTIN YRITYSVASTUUN TEEMAT JA NÄKÖKULMAT

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

15. oman toiminnan vaikutukset

16. meriympäristön suojelu
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Vastuu luotsauksesta
Luotsauslaissa määritellään luotsauspalvelun tavoitteeksi alusliikenteen 
turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle  
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. 

Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, 
jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana 
sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana.

Lain mukaan luotsauspalvelua tarjoaa Suomessa 
yksinoikeudella luotsausyhtiö, jonka pitää varautua 
hoitamaan tehtäviään myös poikkeusoloissa.

Luotsauspalvelua tarjotaan luotsattavaksi määrätyil
lä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan 
vuokraalueella.

Merenkulun turvallisuus ja sujuvuus
Suomeen johtavat väylät ovat kapeita ja kivipoh
jaisia. Lähes kaikki väylät jäätyvät talvella. Luotsia 
käyttävä alus saa ulkopuolelta tarvitsemaansa osaa
mista. Asiak kaat säästävät talvella luotsin avulla 
matkaaikaa muutamista tunneista jopa päiviin.

Neljä yleisintä kaupallisen merenkulun onnetto
muustyyppiä ovat karilleajo ja pohjakosketus, alus
ten yhteentörmäys ja kosketus kiinteisiin rakentei
siin. Yleisimmät syyt ovat inhimillinen erehdys ja 
ulkoiset olosuhteet kuten kova tuuli ja jääolosuhteet. 

Luotsin käytöllä voidaan usein pienentää yleisimpien 
onnettomuustyyppien riskiä. Luotsin tiedot ja taidot 
tukevat aluksen omaa henkilökuntaa, mikä vähentää 
inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Hänen osaa
misensa auttaa myös ulkoisten tekijöiden eli sää tai 
jääolojen hallinnassa.

Luotsin merkitys liikenteen sujuvuuden edistäjänä 
on vain kasvanut liikennemäärien noustessa ja lii
kenteenohjauksen tarpeiden kasvaessa. Luotsaus
palvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jo
kaisena päivänä. 

Palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotusajan 
pituudella, merialueilla se on enintään kolme tuntia 

Yli 1000 
luotsattavaa väylää  
ja yli 60 satamaa.
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Vaikuttavuus vuonna 2013
Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen vaikutta
vuuden mittausvuosi. Luotsit tekivät vuoden aikana 
lähes 4000 poikkeamahavaintoa. Yleisimmät ha
vainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon 
ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, 
ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen.

Havainnot on vakavuuden mukaan luokiteltu 
”unsafe  acteihin” eli eiturvallisiin toimenpiteisiin, 
”läheltä piti” tilanteisiin, lieviin onnettomuuksiin ja 
vakaviin onnettomuuksiin. Luokiteltuja poikkeama
havaintoja on yli 1200 kappaletta.

Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu 
meri liikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meri
liikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissum
mana. Vuonna 2013 luotsauksesta maksettu euro 
palautui yhteiskunnalle kolminkertaisena suhteessa 
maksettuihin luotsausmaksuihin. 

Vaikuttavuuden tunnuslukujen yhteydessä on esi
tetty luotsien raportoimat poikkeamat ja niiden arvo 
yhteiskunnalle sekä vaikuttavuuden laskennassa 
käytetyt mallit.

Trafin kanssa yhdessä selvitetään myös olisiko Finn
pilotissa mahdollista toteuttaa vastaavaa riskitason 
mittausta, jota ilmailussa käytetään. Tämä vaikuttaa 
myös vaikuttavuuden arviointiin, jota pyritään kehit
tämään vielä helpommaksi.

ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Finnpilot on jo vuo
sia pystynyt täyttämään palvelulupauksen täsmälli
sestä luotsauspalvelusta lähes sataprosenttisesti.

Luotsauksen vaikuttavuus
Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuus
puutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhtey
dessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, 
henkilö kuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän 
kuntoon. 

Finnpilotin poikkeamaraportointia on kehitetty 
yhdessä luotsauksen vaikuttavuuden arvioinnin 
kanssa. Vuonna 2014 otetaan käyttöön mobiili toi
minnanohjausjärjestelmä, jossa luotsit ja asiakkaat 
voivat iPadin kautta heti luotsauksen jälkeen arvioi
da luotsauksen merkityksen meriliikenteen turvalli
suudelle ja sujuvuudelle. 

Myös havaitut poikkeamat voidaan syöttää suoraan 
järjestelmään jo luotsauksen aikana tai välittömästi 
sen jälkeen. Poikkeamien laajempi ja tarkempi ra
portointi tuottaa arvokasta tietoa turvallisuusviran
omaisten ja tutkimuslaitosten käyttöön.

Vaikuttavuuden mittaamista on kehitetty yhdessä 
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tut
kimuskeskuksen tutkijoiden kanssa. Vaikuttavuus
arvioinnin yhteydessä syntyvät poikkeamatiedot 
annetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin analy
soitavaksi. 

Kuvan  
paikka

Luotsit tekivät 
vuonna 2013 
lähes 4000 
poikkeama
havaintoa.
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Luotsi Mika Laasonen on osallistunut aktiivisesti iPadin käyttöönottoon ja mobiilijärjestelmän kehitystyöhön.

Mobiili Pilotwebsovellus otetaan käyttöön 
vuoden 2014 alkupuolella. iPadia ja sovelluk
sia on testannut 15 luotsin joukko. 

Ryhmän vetäjänä toimi Saimaan alueen 
luotsi Mika Laasonen.

– iPadille on löytynyt tulossa olevan Pilot
Webin lisäksi paljon muutakin käyttöä. Sitä 
voi käyttää liikenteen seuraamiseen ja reitti
tiedostoja sekä kuljettuja reittejä voi lähet
tää kätevästi laitteesta toiseen. Tästä voi olla 
suurta hyötyä jäänavigoinnissa, hän kertoo.

– Laitteeseen on myös helppo tallentaa eri
laisia dokumentteja. Omat reittisuunnitelmat 
sisältävät paperikartat voi halutessaan skan
nata ja esitellä päällystölle kätevästi näytöltä.

Virallisia paperikarttoja laitteet eivät tie
tenkään syrjäytä, vaikka hyvissä olosuhteissa 
uusimmat iPadit ovat jo täysverisiä paikan
nuslaitteita. 

Ajan tasalla oleva liikennetilanne tulee jat
kossa löytymään myös tabletilta. Laitteissa 
kulkevat mukana myös erilaiset hyödylliset 
lisämateriaalit, kuten valokuvat väylien han
kalista paikoista ja satamista sekä tietenkin 
luotsausohjeet, lait ja asetukset.

– Karttojen lisäksi näytettävillä valokuvilla 
voidaan havainnollistaa aiempaa paremmin 
aluksen päällikölle, minkälaiseen laituriin ol
laan menossa, Laasonen sanoo.

Myös asiakaspalautteen keräämisessä siir
rytään reaaliaikaan. Aluksen päällikkö voi iPa
dille arvioida luotsauksen heti sen päätyttyä 
ja samalla, kun luotsaus päättyy, lähtee tieto 
myös laskutukseen. Luotsauksen aikana ha
vaitut poikkeamat saadaan myös saman tien 
mukaan järjestelmään.

LUOTSAUS ON AIdOSTI MObIILIA TOIMINTAA – 
TeeMMe TYöTä TAbLeTILLA

CASe

Vuoden 2013 aikana luotsit testasivat iPadin käyttöä ja toiminnanohjaus
järjestelmä Pilotwebiä kehitettiin iPadyhteensopivaksi.
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Luotsausmäärä kpl 2010 2011 2012 2013
arvio 
2014

Kotka 6 198 6 293 5 156 4 899 4 434

Helsinki 5 799 5 867 5 597 5 490 5 384

Saaristomeri 4 466 4 706 3 838 3 168 2 909

Selkämeri 4 206 4 347 3 666 3 483 3 425
Perämeri 5 094 4 867 4 820 4 879 4 972
Saimaa 3 582 3 921 4 014 4 139 4 348

Yhteensä 29 345 30 001 27 091 26 058 25 472

Luotsausmäärä mailia 2010 2011 2012 2013
arvio 
2014

Kotka 149 335 150 632 122 990 109 496 99 230

Helsinki 74 703 73 934 67 826 65 145 64 310

Saaristomeri 134 462 131 898 105 904 95 092 94 450

Selkämeri 30 967 31 595 24 292 23 572 23 100
Perämeri 75 380 71 829 72 566 69 714 71 610
Saimaa 109 382 120 161 116 122 117 443 123 630

Yhteensä 574 229 580 049 509 700 480 462 476 330

Luotsauksen tunnusluvut

 
Luotsauksella estimme

 57 vakavaksi luokiteltavaa
onnettomuutta.

 
Yhdellä eurolla luotsausta 
yhteiskunta saa takaisin  
kolmen euron arvosta  
meriliikenteen turvallisuutta 
ja sujuvuutta.
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Luotsien raportoimat poikkeamahavainnot vuonna 2013
Estetty unsafe act 936

Estetty läheltä pititilanne 188

Estetty lievä onnettomuus 72

Estetty vakava onnettomuus 57

Luokiteltuja havaintoja yhteensä 2013  1253

Vaikuttavuuden tunnusluvut

Vaikuttavuuden laskentamalli

Vuosi 2013  

Estettyjen onnettomuuksien arvioidut kustannukset 61,7 milj. euroa

Öljyntorjuntakustannukset 8,7 milj. euroa

Vaikuttavuus meriliikenteen turvallisuuteen
(havainnot x kustannukset + öljyntorjunta) 90,5 milj. euroa

Vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuuteen 3,6 milj. euroa

Vaikuttavuus (turvallisuus + sujuvuus) yhteensä 94,1 milj. euroa

Kerätyt luotsausmaksut 33,7 milj.euroa

Luotsauksen vaikuttavuus 
(maksetut eurot/yhteiskunnalle palautuneet eurot) yhden suhde kolmeen

Luotsauksen vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuu
teen on laskettu siten, että luotsauksen sujuvuutta 
edistämä summa on muutettu euroiksi Merenkulku
laitoksen esittämän laskentatavan mukaan (MKL:n 
julkaisuja 3/2009). Vuonna 2013 luotsauksen suju
vuuden lisäys oli 3,6 miljoonaa euroa.

Luotsauksen vaikuttavuus meriliikenteen turvalli
suuteen on laskettu siten, että estettyjen vakavien 
onnettomuuksien aineelliseksi arvoksi on arvioitu 
1 milj. euroa. Luotsit arvioivat myös omassa arvios
saan tilanteen vakavaksi, jos siitä olisi syntynyt yli 
1 milj. euron aineelliset kustannukset. 

Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset 
öljyntorjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) 
ja aluskustannukset keskikokoiselle Suomen sata
massa käyneelle alukselle (Liikenneviraston merilii
kennetilasto 2013) kuukauden ajalta, ilman polttoai
nekustannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 
2008 ja 2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu 
vastaamaan vuoden 2013 tasoa. 
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Vastuu henkilöstöstä
Vuoden 2013 lopussa yhtiön palveluksessa oli 334 henkilöä. Vuoden aikana  
tehtiin 325 henkilötyövuotta vastaava työmäärä. Yhtiöön rekrytoitiin  
neljä uutta työntekijää ja 13 henkilöä jäi eläkkeelle.

Operatiivisessa toiminnassa eli luotseina, luotsikut
terinhoitajina, luotsinvälittäjinä tai emäntäsiivoojina 
työskenteli 95 prosenttia koko henkilöstöstä. Hallin
nossa työskenteli 18 henkilöä ja luotsinvälityksessä 
19 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 26 
työntekijää eli alle 8 % henkilöstöstä.

Henkilöstöstä miehiä oli 304 eli 91 prosenttia ja nai
sia 30 eli yhdeksän prosenttia koko henkilöstöstä. 
Henkilöstön keskiikä oli 49,5 vuotta.

Yhtiön henkilöstöstä kaikki muut kuuluvat työehto
sopimuksen piiriin paitsi johtajat. Yhtiössä voimassa
oleva työehtosopimus on Luotsaustoimialan työ
ehto sopimus, jossa sopijoina ovat PALTA ry, Luotsi
liitto, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivan
päällystöliitto, Pardia ja JHL.

Osaava henkilöstö
Toimintaympäristöön liittyvät muutokset edellyttä
vät koko henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen ylläpitoa 
ja kehittämistä. Operatiivisessa toiminnassa säädök
set edellyttävät säännöllistä ohjauskirjojen ylläpitoa 
ja turvallisuuskoulutusta. 

Koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehi
tyskeskustelut, joissa tarkastellaan edellisen kauden 

toteutumista, arvioidaan tehtävään ja omaan osaa
miseen liittyviä kehitystarpeita, sovitaan seuraavan 
toimintavuoden asioita ja myös seurataan työnteki
jöiden jaksamista.

Luotsien pätevyysvaatimukset on määritelty luot
sauslaissa. Luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, 
joihin viranomainen on myöntänyt hänelle luotsaus
oikeuden. Käytännössä kaikki luotsit ovat kokeneita 
merikapteeneja. 

Finnpilot kouluttaa yhtiöön rekrytoidut luotsit teh
täviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä 
työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsioppilas tekee 
harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa ja 
harjoittelee simulaattorissa. 

334 henkilöä  
työskenteli  
23 asemalla  
vuonna 2013.
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Vuonna 2013 järjestettiin uusien luotsien perus
kurssi yhteistyössä Turun merenkulkuoppilaitoksen 
Aboa Maren kanssa. Uusi koulutusmuoto on luot
sien täydennyskoulutus, jota suunniteltiin vuonna 
2013 yhdessä Aboa Maren kanssa. Ensimmäisenä 
ryhmänä täydennyskoulutukseen pääsevät Saimaan 
alueen luotsit keväällä 2014.

Luotsikutterinhoitajat osallistuivat vuoden 2013 
syksyllä Scanian järjestämään huoltokoulutukseen. 
Yli 50 kutterinhoitajaa kävi hakemassa lisäoppia 
moottorihuoltoon. Vuoden 2014 aikana suunnitel
laan ja toteutetaan uusi luotsikutterinhoitajien am
matillinen ylläpito ja täydennyskoulutus.

Emännät ja emäntäsiivoojat osallistuivat syksyllä 
2013 Marttaliiton ja työterveyshuollon järjestämään 
ravitsemuskoulutukseen. Luotsinvälittäjät kävivät 
väyläharjoittelussa Kaskisissa, Porissa, Raumalla, Tu
russa, Naantalissa ja Saimaalla. Koulutusmatkoihin 
osallistui 10 henkilöä. Vuonna 2014 väyläharjoitte
lua jatketaan. 

Hallinnon työntekijät osallistuivat vuoden aikana 
toiminnan ja lainsäädännön vaatimiin ammattitaitoa 
ylläpitäviin ja edistäviin koulutuksiin.

Yhtiössä työskentelee 33 esimiestä. Esimiesase
massa ovat yksiköiden johtajat, alueluotsivanhimmat 
ja luotsivanhimmat sekä luotsinvälityksen palvelu
esimies. Vuosina 2011–2012 järjestettiin Finnpilotin 
ensimmäinen JETkoulutus, johon osallistuivat kaik
ki esimiestehtävissä toimivat. Vuonna 2013 aloitet
tiin uusille esimiehille vastaava JETkoulutus, joka 

jatkuu vuoteen 2014. Siihen osallistuu 11 esimiestä. 
Esimiesten koulutusta jatketaan vuonna 2014 muun 
muassa henkilöstöjohtamisen koulutuksella.

Vuoden 2013 tavoitteena ollut kehityskeskuste
luiden seurantajärjestelmä toteutuu vasta vuonna 
2014. Keväällä selkiytetään lomakkeiden ja ohjeiden 
sisältöä ja kieliasua sekä pohditaan, miten strategian 
jalkauttaminen saadaan luontevaksi osaksi kehitys
keskustelua.

Finnpilotin henkilöstö, tasaarvo ja koulutussuun
nitelma laaditaan kalenterivuosittain ja sen toteutu
mista seurataan yhteistyötoimikunnassa ja johtoryh
mässä. Tavoitteena on rakentaa vuoden 2014 aikana 
koko yhtiön kattava koulutus ja osaamisrekisteri.

Hyvä työpaikka
Finnpilotin henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan 
vuosittain tehtävässä kyselyssä. Vuonna 2013 ky
selyyn osallistui 55 % henkilöstöstä. Kaikkien kritee
rien keskiarvo nousi hieman ja oli 3,9 (asteikko 1–6). 
Vastausprosentti nousi viidellä prosenttiyksiköllä 
edellisvuodesta.

Finnpilotin henkilöstön työtyytyväisyys parani vuon
na 2013. Henkilöstöstä 85 % on erittäin tai melko 
tyytyväisiä työhönsä. Omat työtehtävät koetaan tär
keiksi, merkityksellisiksi ja mielekkäiksi ja työn tulok
set ovat näkyvissä ja työssä koetaan työniloa. 

Parannettavaa on edelleenkin avoimessa tiedotta
misessa, johdon esimerkillisyydessä, yhteistyössä 
henkilöstön kanssa sekä tiedonkulussa ja päätösten 

Kuvan  
paikka

HENKILÖSTÖN 
TUNNUSLUKUJA

 ■ keskiikä 49,5 vuotta
 ■ miehiä yli 90 %
 ■ työhön tyytyväisiä 85 %

Luotsi Harri Hautala matkalla “keikalle” Saaristomeren luotsausalueella.
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TAVOITe TOIMeNPITeeT

Tiedonkulun parantaminen, 
yhteistyö johdon ja  
henki löstön välillä,  
henkilöstön kuunteleminen

 ■ Johto jatkaa päätösten avointa perustelemista ja aktiivista  
osallistumista asemakokouksiin. 

 ■ Henkilöstön osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen. 
 ■ Asemakokousten sisältöä ja muotoa kehitetään.

Työhyvinvointi  ■ Leidarittyöhyvinvointihanke jatkuu. 
 ■ Tavoitteena ovat konkreettiset toimenpiteet.

Työilmapiirin ja  
työviihtyvyyden 
parantaminen

 ■ Henkilöstö otetaan suunnitelmallisesti mukaan muutosten  
toteuttamiseen. 

 ■ Tarvittaessa tehdään asemakohtaisia räätälöityjä toimenpiteitä.

esimiesten toiminnan 
tukeminen ja kehittäminen

 ■ Järjestetään koulutusta henkilöstöjohtamisessa.

Henkilöstökyselyn 
vastausprosentin
parantaminen

 ■ Tiedotetaan toimenpiteistä. 
 ■ Taataan rauhallinen vastausmahdollisuus kaikille.
 ■ Järjestetään pienimuotoinen kilpailu vastausaktiivisuudessa.

Henkilöstökyselyn perusteella valitut kehittämistavoitteet ja toimenpiteet

kehitämme 
johtamista ja 
tuemme 
esimiestyötä.

Luotsikutterinhoitaja Teemu Kouri on lähdössä 
Isokarista maihin tyhjien vesikannujen kanssa. 
Kaikki juomavesi tuodaan saareen mantereelta.
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perusteluissa. Vuonna 2014 kyselyn kysymysten 
asettelua ja kieliasua selkiytetään yhteistyössä hen
kilöstön kanssa. Seuraava työtyytyväisyyskysely teh
dään syyskuussa 2014.

Palkitseminen
Yhtiön henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän 
piiriin. Toteutuneiden tavoitteiden mukainen tulos
palkkioerä, joka määräytyy pääosin yhtiön tulosten 
perusteella, siirretään vuosittain henkilöstörahas
toon. Tulospalkkiojärjestelmän kynnysehdot vahvis
taa yhtiön hallitus ja ne ovat voimassa vuoden ker
rallaan. 

Tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on, että 
yhtiö saavuttaa asetetut tulos, palvelutaso ja tur
vallisuustavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen taso 
määrää tulospalkkion suuruuden. Ennakkolaskel
man mukainen henkilöstön tulospalkkio vuodelta 
2013 on 195 000 euroa.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuo
den kerrallaan ja sen piiriin kuuluvat yksiköiden joh
tajat sekä toimitusjohtaja. Järjestelmän perustuu 
talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoon 
yritysjohdon avainhenkilöstön palkitsemisesta. Palk
kion maksamisen yleiset tavoitteet ovat yhteneväi
set henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän kanssa.

Henkilöstön pikatulospalkkio on erittäin hyvästä työ
suorituksesta maksettava kertaluontoinen bonus

Yötyö ja vuorotyö 
ovat riski henkilöstön 
hyvinvoinnille.

TYÖHYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

 ■ hyvä johtaminen
 ■ liikuntaan  

kannustaminen
 ■ laaja työterveyshuolto
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palkkio. Pikatulospalkkio annetaan tunnustuksena  
henkilölle, työryhmälle tai muulle vastaavalle ryh
mälle, joka on osallistunut hyvään työsuoritukseen. 

Palkkion suuruus voi olla 150–500 euroa henkilöä 
kohden. Vuonna 2013 maksettiin neljälle henkilölle 
pikatulospalkkioita.

Työturvallisuus
Finnpilotissa toimii työsuojelutoimikunta, jonka 
muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan alueelli
sesti valittua työsuojeluvaltuutettua. Vuonna 2013 
toimikunta kokoontui neljä kertaa.

Turvallisuuskoulutusten järjestämisestä on tehty yh
teistyösopimus ja koulutukset keskitetään valtakun
nallisesti Meriturvan järjestettäväksi. Henkilöstön pe
rus ja turvallisuuskoulutukset pidetään Meriturvassa 
Lohjalla ja tämän lisäksi Meriturva järjestää asemien 
turvallisuuskoulutukset kahden vuoden välein.

Vuonna 2013 järjestettiin yhdeksän asemakohtais
ta pelastusharjoitusta, joihin osallistui yhteensä 112 
työntekijää. Meriturvan yhden päivän turvallisuus
koulutuksiin osallistui 74 operatiivisessa tehtävässä 
olevaa työntekijää.

Meriturva avusti myös asiantuntijana pelastusliivien 
hankinnassa järjestämällä yhdessä Finnpilotin työ
suojeluvaltuutettujen kanssa liivitestin. Hankinta
päätöksessä otettiin huomioon testin tulokset.

Työterveyshuolto teki vuonna 2013 seitsemän työ
paikkaselvitystä eri asemilla. Lisäksi Kemin Ajoksen 
luotsiasemalla tehtiin melumittaus ja Oulun Hailuo
don Marjaniemessä tehtiin tärinämittaus. Kokonais
tilanteen kartoittamiseksi vastaavia mittauksia teh
dään muillakin alueilla.

Vuonna 2013 työtapaturmia sattui 19 kappaletta, 
niistä johtuvia poissaoloja oli 265 päivää.

Työhyvinvointi
Finnpilotissa on käytössä laajennettu työterveys
huolto, joka tarkoittaa sairauden hoidon ohella 
mahdollisuutta mm. kuntotestauksiin, magneetti
kuvauksiin ja harkinnanvaraisesti myös työnantajan 
kustantamiin leikkauksiin. Henkisesti järkyttäviin ko
kemuksiin (mm. onnettomuudet, läheltä piti tilan
teet) on saatavissa debriefingapua. 

Finnpilotin keskeinen toiminnallinen ja tunnistettu 
riski on henkilöstön ikääntyminen ja siihen liittyvä 
työkyvyn heikentyminen sekä työkyvyn menettä
misen uhka. Koko henkilöstön normaali eläkeikä on 
63–68 vuotta.

Suurin osa henkilöstöä työskentelee vaativissa olo
suhteissa ja öisin. Luotsien ja luotsikutterinhoitajien 
työaika on viikko töitä ja viikko vapaata. Luotsinvälit
täjät työskentelevät kolmessa vuorossa, jossa viikko
vapaiden määrä vaihtelee vuoron mukaan. Emännät, 
emäntäsiivoojat ja hallinto eivät tee vuorotyötä.

Työterveyshuoltoon kuuluu myös ennaltaehkäisy. 
Luotsi Mikko Niemimaa testaamassa kuntosalia.
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Yö ja vuorotyön kuormittavuutta tutkitaan vuoden 
2014 aikana Finnpilotin ja Työterveyslaitoksen yh
teisessä tutkimushankkeessa ”Yö väylällä”.

Vuonna 2013 toteutettiin hallinnon työntekijöiden 
etätyökokeilu. Kokeilua pidettiin onnistuneena ja 
sitä jatketaan edelleen. Hallinnon työntekijät voivat 
tehdä kaksi etätyöpäivää kuukaudessa.

Vuonna 2012 aloitettua Leidarittyöhyvinvointihan
ketta jatkettiin vuonna 2013. Hankkeen tavoittee
na on yhdessä henkilöstön, eläkevakuutusyhtiön ja 
työterveyshuollon kanssa parantaa yleistä työhyvin
vointia ja löytää keinot puuttua työkykyä heikentä
viin asioihin riittävän ajoissa. Lisäksi tavoitteena on 
kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja niihin tilanteisiin, 
joissa henkilö ei pysty suoriutumaan omasta työteh
tävästään.

Terveys ja 
toimintakyky

Aika Henkilöstö-
johtaminen

Aika Työkyvyttömyys-
tilanteet

Aika

Laaja työterveyshuolto Jatkuva Varhaisen välittämi
sen mallin vahvempi 
käyttöönotto

2014 Verkostopalaverit Jatkuva

Merimies  
lääkärin tarkastusten  
yhteydessä fyysisen 
kunnon testaus ja 
henkilö kohtainen  
neuvonta

Jatkuva Esimiesten  
tukeminen ja  
koulutus

Jatkuva Eri kuntoutus  
vaihtoehtojen 
kirjaaminen

2014

Aslak/TYK 
kuntoutukset

Jatkuva Henkilöstön  
työ yhteisötaitojen 
kehittäminen

2014 Muiden töiden 
kartoittaminen

2014

Fyysisen kunnon yllä
pidon ohjausta asema
kokouksissa, kuntosali
laitteiden kattavuuden 
tarkistus

2014 Osaamisen ylläpito 
ja varmistaminen

2014,
jatkuva

Liikuntasetelit Jatkuva

Liikuntatapahtumien 
tuki

Jatkuva

Yötyön kuormittavuu
den vähentäminen
(yhteistyöhanke TTL:n 
kanssa) 

2014–
2015

Leidarittyöhyvinvointihankkeen 2012–2015 toimenpideohjelma
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Työterveyslaitoksen tutkija Jussi Konttinen perehtyy Finnpilotin työntekijöiden jaksamiseen 
ja yötyön kuormittavuuteen myös kentällä. Kuva Perämereltä Kemin Ajoksen edustalta.

Vuorotyön kuormittavuutta tutkitaan koko 
luotsaushenkilöstölle suunnatulla sähköisellä 
kyselyllä ja koeryhmän kanssa tehtävillä mit
tauksilla keväällä 2014. Koeryhmän muodos
tavat 30 luotsia ja 30 luotsikutterinhoitajaa. 
Tuloksia kyselystä ja mittauksista odotetaan 
vuoden 2014 lopulla. Päävastuu tutkimukses
ta on Työterveyslaitoksella.

Koeryhmälle tehtävät mittaukset koostuvat 
sykevälivaihtelumittauksista, syljen stressi
hormoniprofiilin mittauksesta sekä aktigrafi 
ja unipäiväkirjatutkimuksista. 

”Sykevälivaihtelumittauksilla ja sylkinäyt
teillä keräämme tietoa erityisesti työstres
sistä ja työstä palautumisesta kolmen vuo
rokauden ajalta. Parin viikon ajan pidettävä 
unipäiväkirja ja sitä tukeva aktigrafimittaus 
kertovat mm. unen määrästä, laadusta ja 
ajoittumisesta. Mittaukset ovat käytännössä 
helppoja eivätkä aiheuta epämukavuutta
kaan: päiväkirjan täyttöä, sykemittarin pitoa 
rintakehällä ja rannekellon tapaisen aktigrafin 
pitämistä ranteessa”, kertoo Työterveyslai
toksen tutkija Jussi Konttinen.

Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle nykyi
sen työaikamallin kuormittavuuden tutkimi

sesta. Tutkimustulosten perusteella voidaan 
sitten etsiä vaihtoehtoisia malleja yhteis
työssä henkilöstön kanssa.

”Työn ja sen vaikutusten paras asiantunti
jahan on työntekijä. Lähtökohtana on kyse
lystä saatava henkilöstötason tieto nykyisen 
järjestelmän hyvistä ja huonoista puolista 
ja näkemyksistä hyvästä työaikamallista. 
Työntekijöiden edustajien osallistuminen 
koko hankkeen suunnitteluun ja läpivientiin 
on edellytys onnistumiselle. Työterveyslai
toksen asiantuntijoilla on vahva kokemus ja 
osaaminen poikkeavien työaikajärjestelyiden 
kehittämisestä terveyttä ja työkykyä tuke
vaan suuntaan. Työsuojeluorganisaatio ja 
työterveyshuolto ovat luonnollisesti yhteis
työssä mukana. Työnantajan rooli on tukea 
tätä kehittämistyötä, ja tietysti määritellä 
raamit liiketoiminnan näkökulmasta”, kom
mentoi Jussi Konttinen. 

Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen, 
työantajan, henkilöstön, henkilöstöjärjestö
jen ja työterveyshuollon sekä eläkevakuu
tusyhtiön yhteistyönä ja se päättyy vuonna 
2015.

CASe

Finnpilot käynnisti vuoden 2013 lopussa yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa  
hankkeen, jonka avulla haetaan työkaluja ja keinoja kohdata vuorotyön haasteet. 

Yö VäYLäLLä -HANKe KäYNNISTYI
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Operatiivisen henkilöstön määrä alueittain 2010 2011 2012 2013
Perämeri 61 59 61 59

Selkämeri 41 40 40 40

Saaristomeri 55 54 55 52

Helsinki 57 52 55 59
Kotka 42 41 36 33
Saimaa 57 58 57 54

Yhteensä 313 304 304 297

Henkilöstön määrä tehtävittäin 2010 2011 2012 2013
Luotsit 163 155 151 152

Luotsikutterinhoitajat 141 141 145 138

Luotsinvälitys 22 23 19 19

Emännät ja emäntäsiivoojat 9 8 8 7
Hallinto 19 22 19 18
Yhteensä 354 349 342 334

Henkilöstön keskiikä tehtävittäin  
vuoden lopussa 2010 2011 2012 2013
Luotsit 51,0 52,0 51,1 51,2

Luotsikutterinhoitajat 48,7 48,5 48,4 48,9

Luotsinvälitys 35,9 36,9 38,0 39,0

Emännät ja emäntäsiivoojat 55,3 55,6 59,3 58,9
Hallinto 44,4  45,4 46,6 45,8

Henkilöstön sukupuolijakauma 2010 2011 2012 2013
Miehiä 321 316 312 304
Naisia 33 33 30 30

Työsuhteen laatu 2010 2011 2012 2013
Vakituinen 330 320 314 308

Määräaikainen 24 29 28 26

Kokoaikainen 345 339 332 322

Osaaikainen 9 10 10 12

Henkilöstön tunnusluvut



25

Työsuhteiden päättymisen syyt ja 
eläköitymisikä 2010 2011 2012 2013
Irtisanottu (työsuhde purettu) 11 – – –

Irtisanoutunut 8 2 3 –

Eläköitynyt 18 11 17 12
Kuollut – – – 1
Eläköitymisikä keskimäärin, vuotta 58 57 59 59,8

Sairauspoissaolot 2010 2011 2012 2013
Työpäiviä 4503 3843 4488 3477

Osuus kokonaistyöajasta, % 5,2 4,5 5,3 4,4

Henkilöstön työtyytyväisyys ja  
kyselyn vastausprosentti 2010 2011 2012 2013

Vastausprosentti (%) 57 51 45 55

Kaikkien kriteerien keskiarvo 
(asteikko 1–6)

3,3 3,8 3,9 4,0

Tapaturmien määrä ja  
tapaturmista johtuneet poissaolot päivissä 2010 2011 2012 2013

Tapaturmien määrä 30 14 16 19

Tapaturmista johtuneet poissaolot, 
työpäivää

185 94 218 265

Suomen suurin määrä 
merenkulun osaamista: 
138 luotsia,  
kaikki kokeneita 
merikapteeneja.

 

Lähes 90 % 
työskentelee 
operatiivisissa 
tehtävissä
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Talvimerenkulku   
on luotsauksen ja   
jäänmurron 
yhteistyötä.
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Vastuu sidosryhmille
keskeiset sidosryhmät on tunnistettu ja ryhmien odotukset kirjattu yhtiön  
strategiaan. sidosryhmille on laadittu ryhmäkohtaiset asiakkuudenhoito
suunnitelmat, joiden toteutumista johtoryhmä seuraa.

Sidosryhmätapaamiset
Talvimerenkulkuun liittyviä kokoontumisia pidetään 
tiiviimmin talvikuukausina, jolloin Arctia Shippingin, 
Liikenneviraston ja Finnpilotin johdon edustajat ko
koontuvat suunnittelemaan talven toimintaa. Talvi
kauden alkaessa ja loppuessa kokoonnutaan opera
tiivisella tasolla tarkastelemaan mennyttä kautta ja 
suunnittelemaan tulevaa.

Asiakkaiden etujärjestöille eli Elinkeinoelämän Kes
kusliitolle, Suomen varustamot ry:lle, Suomen laiva
meklariyhdistykselle ja Suomen Satamaliitolle järjes
tetään vuosittain tilaisuus, jossa kerrotaan tulevan 
vuoden näkymistä ja luotsauksen hinnoittelusta.

Keskeisimpiä asiakastahoja tavataan säännöllisesti 
läpi vuoden. Elinkeinoelämän keskusliitossa tava
taan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa teollisuu
den ja logistiikan toimijoita ja tämän lisäksi Finnpilo
tilla on yksittäisiä asiakastapaamisia.

Finnpilot osallistui keväällä 2013 Liikenteen turvalli
suusvirasto Trafin järjestämään BPACkokoukseen. 
Baltic Pilotage Authorities Commission eli BPAC on 
Itämeren luotsausviranomaisten yhteistyöelin, jossa 
kehitetään Itämeren luotsausta. Finnpilot on jatkos
sakin mukana Suomen delegaatiossa asiantuntijana. 

Kesällä 2013 the Tall Ships Races purjehduskisa 
vieraili kolmentoista vuoden tauon jälkeen Helsin
gissä. Finnpilotin luotsit luotsasivat suuret purje
alukset Hietalahden rantaan ja taas pois sieltä. 

Tapahtuman aikana järjestettiin sidosryhmätilaisuus 
Helsingin Harmajan luotsiasemalla sekä annettiin 
suurelle yleisölle mahdollisuus tutustua luotsikut
teriin. The Tall Ships Races keräsi viikon aikana 
500 000 kävijää. Kävijätutkimuksen mukaan Finn
pilotin huomioi noin kymmenen prosenttia kävijöistä.
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Asiakastyytyväisyys
Asiakastutkimus tehdään joka toinen vuosi. Vuonna 
2012 tehdyn kyselyn tulosten mukaan tyytymättö
min asiakasryhmä olivat laivanselvittäjät eli meklarit. 
Vuoden 2013 aikana pyrittiin erityisesti parantamaan 
yhteydenpitoa eri luotsausalueiden meklareihin.

Alueluotsivanhimmat tapasivat toimintavuoden ai
kana oman alueensa tärkeimmät meklarit. Tätä käy
täntöä tullaan jatkamaan. Lisäksi luotsinvälityksen 
henkilökunta on väyläharjoittelussa tavannut mek
lareita. Helsingissä järjestettiin erillinen meklareiden 
ja Finnpilotin tapaaminen, johon osallistui Finnpilo
tin johtoa, Fokan henkilökuntaa ja Helsingin alueen 
meklareita. Vuonna 2014 tehdään uusi asiakaskysely, 
joka kohdennetaan erityisesti maaorganisaatioihin. 

Suorilta asiakkailta eli aluksilta ja niiden päälliköiltä 
kerätään vuoden 2014 aikana ensimmäistä kertaa 
reaaliaikaista palautetta luotsauksesta heti sen pää
tyttyä. Aluksen päällikkö arvioi luotsauksen suju
vuuden ja vaikuttavuuden iPadin kautta sähköiseen 
järjestelmään, josta voidaan poimia vaikka päiväkoh
taista asiakaspalautetta yhtiön toiminnasta.

Kuvan  
paikka

ASIAKKAITAMME 
EDUSTAVAT

 ■ Elinkeinoelämän  
Keskusliitto

 ■ Suomen Varustamot
 ■ Suomen Satamaliitto
 ■ Suomen  

Laivameklariyhdistys
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Toiminta ja laatu
Operatiivisen johtamisjärjestelmän mukaiset kokouk
set ja tapaamiset ovat tulleet osaksi normaalia toi
mintaa. Johdon ja liittojen tapaaminen toteutettiin 
vuonna 2013 suunnitellusti kaksi kertaa yhteistyö
toimikunnan kokouksen yhteydessä. 

Koko esimieskunta tapasi vuoden aikana kaksi ker
taa, ensin helmikuussa Kemissä ja sitten syksyllä 
Helsingissä. Kokouksiin yhdistettiin tutustumiskäyn
tejä alueen tärkeiden asiakkaiden ja yhteistyökump
panien luona. Alueluotsivanhimmat ja johto kokoon
tuivat lisäksi kerran Uudessakaupungissa ja Turussa.

Finnpilot osallistui vuoden 2013 aikana Trafin johta
maan työryhmään, joka kehittää suomalaisen luot
sauksen koulutusta ja siihen liittyviä tutkintoja, tut
kintoajoja ja simulaattorinkäyttöä. 

Laatujärjestelmätyö jatkui sisäisillä auditoinnella ja 
johdon katselmuksella syksyllä 2013, lisäksi DNV au
ditoi luotsausta ja luotsinvälitystä. ISO 9001 serti
fiointi pysyi voimassa luokassa neljä.

Finnpilotin luotsausprosessi on ohjeistettu luot
sausohjeessa ja asiakkaiden suuntaan on määritelty 
palveluehdot, joita päivitetään tarvittaessa. Luot
sausohjetta tarkennettiin auditointien perusteella 
kolme kertaa vuoden 2013 aikana. Lisäksi luotsauk
sen palveluehtoja tarkennettiin.

Vuonna 2014 sisäiset auditoinnit liitetään mukaan 
yrityksen vuosikelloon.

aluksen päällikkö 
voi arvioida 
luotsauksen heti 
sen päätyttyä.

Talvikaudella luotsit kuljetetaan 
laivaan hydrokopterilla.
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Saimaan alueen luotsausta kehitetään asiakkaiden ehdoilla. Liikenneministeri Merja Kyllösen aloitteesta tehtiin 
vuonna 2013 selvitys mahdollisista kehittämistoimista.

Liikenneministeri Merja Kyllösen toimeksian
nosta selvitysmies selvitti keväällä 2013 Sai
maan vesistöalueen luotsauksen kustannus
rakennetta ja kehittämismahdollisuuksia. 

Selvityksen tavoitteena oli löytää keinoja 
ylläpitää alusliikenteen kilpailukykyä Saimaan 
alueella suhteessa muihin rahtiliikenteen 
muotoihin. Tällä hetkellä Finnpilot saa noin 
4 milj. euroa vuodessa tukea valtion budjetis
ta Saimaan vesistöalueen liiketaloudellisesti 
kannattamattoman luotsaustoiminnan hoita
miseksi. 

Selvitysmies ehdotti raportissaan muun 
muassa Saimaan alueen luotsauksen palvelu
konseptin uudistusta ja luotsipalvelujen tilaus 
ja palveluseurantajärjestelmän kehittämistä. 

Liikenneministeri Kyllösen mukaan tämä, ja 
muut samansuuntaiset toimet, mahdollista
vat yhtiön luotsausresurssien tehokkaamman 
käytön samalla, kun asiakkaiden saaman luot
sauspalvelun laatu säilyisi hyvällä tasolla. 

Henkilöstön ja työnantajan väliset neuvot
telut Saimaan alueen kehittämisestä aloitet
tiin joulukuussa 2013 ja ne saatiin loppuun 
helmikuun alussa 2014.

Mahdollisina toimenpiteinä neuvotteluissa 
ovat esillä muun muassa asemaverkon kar
siminen, ohjauskirjojen joustavampi käyttö 
Pohjois ja EteläSaimaan välillä sekä Sai
maan resurssien suunnitelmallisempi käyttö 
muilla alueilla. Työnantajan arvion mukaan 
toimenpiteet eivät tule johtamaan irtisano
misiin, lomauttamisiin tai osaaikaistamisiin.

Ministeri ilmaisi tammikuussa 2014 luotta
muksensa siihen, että Saimaan vesistöalueen 
luotsaustoiminnan kehittämisessä kyetään 
löytämään yhteistyössä asiakkaiden kanssa 
sellaiset käytännön ratkaisut, jotka ovat yh
teiskunnan kannalta kokonaistaloudellisesti 
edullisempia kuin nykyinen toimintamalli.

SAIMAAN LUOTSAUSALUeeN KeHITTäMINeN

CASe

Finnpilotilla on erityistehtävä tarjota luotsauspalveluja koko Suomen alueella. 
Suuriin satamiin johtavien vilkkaasti liikennöityjen väylien lisäksi laadukkaita palve
luja tarjotaan myös pienempiin satamiin johtavilla väylillä ja Saimaan vesistöalueella.
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Omistaja  ■ Luotsauspalvelun tuottaminen turvallisesti ja tehokkaasti
 ■ Tuotto ja kustannustehokkuus
 ■ Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

Hallitus  ■ Korkeatasoinen turvallisuuspalvelu
 ■ Kustannustehokkuus
 ■ Selkeä ja laadukas raportointi
 ■ Hyvä valmistelutyö

Varustamot ja 
meklarit

 ■ Asiantunteva ja laadukas luotsauspalvelu
 ■ Palvelun saatavuus ja joustavuus

Satamat  ■ Palvelun saatavuus ja joustavuus
 ■ Hyvä vuorovaikutus

Henkilöstö  ■ Jatkuvuus, työsuhteen pysyvyys
 ■ Kilpailukykyinen ansiotaso
 ■ Toimiva tiedonkulku
 ■ Toimiva työterveyshuolto
 ■ Hyvä johtaminen
 ■ Mahdollisuus vaikuttaa
 ■ Osaamisen ylläpito ja kehittäminen
 ■ Monipuoliset työtehtävät, työnkierto
 ■ Avoimuus ja hyvä työilmapiiri
 ■ Toimivat arvot

Yhteistyökumppanit:
jäänmurto, 
viranomaiset, 
liitot ja järjestöt

 ■ Hyvä yhteistyö

Sidosryhmät ja sidosryhmien odotukset

Palvelun 
saatavuus ja 
joustavuus  
on tärkeintä 
asiakkaille.
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Luotsauksen tehtävä  
on ennaltaehkäistä   
ympäristö
onnettomuuksia.
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Vastuu ympäristöstä
Finnpilotin oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat riippuvaisia toiminnan 
volyymistä eli luotsausten kappale ja mailimääristä sekä käytettävästä  
kuljetuskalustosta ja kiinteistöjen ylläpidosta.

Suurimmat vaikutukset tulevat kaluston käyttämästä  
polttoaineesta ja sen varastoinnista sekä omien kiin
teistöjen ylläpidosta.

Finnpilotin kalustohallinnan tavoitteena on mahdol
listaa turvalliset, täsmälliset ja kustannustehokkaat 
luotsikuljetukset. Keskeisenä tavoitteena on paran
taa kustannustehokkuutta ja samalla toimia ympä
ristöystävällisesti.

Kuljetuskaluston kunnossapidolla ja uusimisella ym
päristövaatimusten mukaisesti vähennetään ympä
ristön kuormitusta. Uusissa aluksissa käytetään ym
päristöystävällistä tekniikkaa siten, että ne täyttävät 
kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (Interna
tional Maritime Organisation) säännökset mootto
reiden pakokaasupäästöjen osalta. Kaikissa aluksis
sa käytetään vähärikkistä polttoainetta.

Kalusto
Luotsikutterit on suunniteltu luotsien kuljettami
seen ankarissa talvi ja keliolosuhteissa. Kutteri on 
uppoumarunkoinen ja sillä pystytään toimimaan 
jopa 45 senttimetrin vahvuisessa kiintojäässä. Talou
dellisin ajonopeus on 1300–1500 kierrosta minuu
tissa. Luotsiveneet on suunniteltu käytettäväksi 

avovesikaudella. Luotsiveneet ovat liukuvia veneitä 
ja niillä saavutetaan taloudellisin ajonopeus kun vä
hennetään koneen huippukierrosluvusta 100–200 
kierrosta minuutissa kuitenkin niin, että vene vielä 
liukuu. Taloudellinen nopeus on venekohtainen.

Hydrokopterit on suunniteltu käytettäväksi kovissa 
jääolosuhteissa. Hydrokopteri on kaksiosainen. Etu
osassa on ohjaushytti ja takaosassa moottori sekä 
potkuri. Hydrokopterin ohjaus on toteutettu etu ja ta
kaosan yhdistävällä nivelohjauksella. Autoja käytetään 
luotsien kuljettamiseen satamien ja asemien välillä.

Oman toiminnan  
ympäristövaikutukset 
syntyvät aluskaluston 
ja luotsiasemien  
käytöstä.
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Kiinteistöt
Finnpilot tarvitsee käyttöönsä toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaiset tilat henkilöstölle ja kaluston 
huoltoon. Tämä edellyttää käytössä olevien kiinteis
töjen jatkuvaa arviointia operatiivisen toiminnan tar
peiden kannalta. 

Henkilöstön kuljetusten sujuvuus, lepoaikojen täyt
täminen ja kaluston kunnossapito vaikuttavat siihen 
missä päin Suomea ja millaisia tiloja tarvitaan. Joil
lain paikkakunnilla oma omistus on paras tapa ja joil
lain taas vuokraaminen.

Erityisesti omien kiinteistöjen ympäristövaikutuksia 
pyritään hillitsemään muun muassa lämmitystavan 
valinnoilla. 

Kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutusmää
rien sekä jätemäärien raportointia tullaan kehittä
mään vuoden 2014 aikana. Toistaiseksi tietoja ei ole 
pystytty keräämään kattavasti.

Vuoden 2013 lopussa yhtiön omassa omistuksessa 
oli 13 luotsi tai tukiasemana käytettävää kiinteistöä 

Kuvan  
paikka

KULJETUS-
KALUSTO

 ■ 33 luotsikutteria
 ■ 28 luotsivenettä
 ■ 11 hydrokopteria
 ■ 38 autoa
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kiinteistöjä  
arvioidaan  
opera tiivisen  
toiminnan tarpei
den perusteella.

tai taukotilaa. Vastaavia tiloja oli vuokrattuina 16 
paikkakunnalta ja lisäksi Kotkassa ja Turussa oleviin 
tiloihin on hallintaoikeus. Varsinaisia luotsiasemia oli 
14 kappaletta ja tukiasemia 9 kappaletta. Taukotiloja 
on eri paikkakunnilla käytössä 8 kappaletta.

Luotsiasemaa käyttävät vuorokausilepoon ja ruokai
luun luotsit ja luotsikutterinhoitajat, tukiasemaa kut
terinhoitajat ja taukotiloja käytetään vain tilapäiseen 
oleskeluun. 

Oheisessa taulukossa alueittain jaoteltujen tilojen 
lisäksi yhtiöllä oli Helsingissä vuokralla tilat luotsin
välitykselle ja hallinnolle. Näiden toimintojen toimi
paikan yhdistämistä suunnitellaan vuonna 2014.

Vuoden 2013 aikana valmisteltiin Tankarin tauko
tilan myyntiä ja Orrengrundin maaalueiden ostoa. 
Lillmälön tilat vuokrattiin oman käytön puutteen 
vuoksi ulkopuoliselle vuokralaiselle. 

Saimaan luotsausalueen toiminnan kehittämisen yh
teydessä voidaan joistain tiloista luopua kokonaan.

Utön saari on ollut luotsien saari 
jo vuosisatoja.
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Liikennevirastossa palvelun kehittämiseen on osallistunut erityisasiantuntija Tony Sobott.

”Koko kehitystyön tavoitteena on alusliiken
teen turvallisuuden lisääminen liikennetilan
teiden ennakoinnin kautta,” kertoo Liikenne
viraston erityisasiantuntija Toni Sobott.

Suomessa meriliikennettä ohjaavat VTS
alueet kattavat kaikki kauppamerenkulun 
väylät ja lisäksi Suomenlahdella on alusten 
pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä GO
FREP (Gulf of Finland Reporting). ENSI eli 
Enhanced Navigation Support Information on 
järjestelmä, joka yhdistää Suomen aluevesillä 
liikkuvan aluksen tarvitsemat palvelut ja aluk
sen liikkeet sitä valvoviin ja avustaviin muihin 
järjestelmiin.

”Aluksen tarkat reittisuunnitelmat ovat 
ENSI:n kautta VTS:n käytössä. VTS voi varoit
taa reitissä havaituista puutteista ja seurata 
suunnitelman toteutumista. Alukset saavat 
reittikohtaista informaatiota navigoinnin 
tuek si. Reittisuunnitelman puutteet ja poik
keaminen suunnitelmasta havaitaan heti. 

Järjestelmä myös ennakoi korkean liikenne
tiheyden tilanteet,” Sobott luettelee ENSI:n 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Vuonna 2013 ENSI on ollut pilottikäytös
sä ja kenttätestauksessa. Testikäyttäjiä ovat 
olleet Neste Oilin alukset ja testausalueena 
Suomenlahti. Vuoden 2014 aikana on tavoit
teena laajentaa järjestelmän käyttäjäkuntaa 
ja mm. kytkeä luotsauspalvelu mukaan jär
jestelmään.

”ENSIportaaliin tulee aluksi tietoosuus 
luotsauksesta, tilausmenettelyt ja yhteystie
toja. Tulevaisuudessa ENSIjärjestelmä voisi 
olla jopa luotsauksen apuväline,” esittää Toni 
Sobott. Järjestelmä tulee sisältämään reit
tisuunnittelun tueksi mm. olosuhde, varoi
tus ja talvimerenkulun tietoja Sobott näkee 
järjestelmässä myös mahdollisuuden luoda 
hyvää yrityskuvaa: ”Aluksen, miehistön ja las
tin turvallisuus ovat myös liiketoiminnan ja 
yrityskuvan turvallisuutta.”

LUOTSAUS MUKAAN eNSI-PALVeLUUN

CASe

Finnpilot on sitoutunut John Nurmisen säätiön Tankkeriturvahankkeeseen ja osallis
tunut hankkeen ohjausryhmän toimintaan sekä antanut hankkeessa asiantuntijaapua. 
Tankkeriturvan yhteydessä on syntynyt ENSIpalvelu, jota kehittää nyt Liikennevirasto.
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Ympäristön tunnusluvut

Käytössä oleva kalusto alueittain Luotsikutterit Luotsi veneet Hydrokopterit Autot

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Perämeri 8 9 8 7 8 9 11 12

Selkämeri 4 4 4 3 1 1 5 5

Saaristomeri 6 7 5 5 1 1 4 4

Helsinki 6 6 7 7    4 4

Kotka 4 4 5 5    3 3

Saimaa 5 3 1 1    12 10

Yhteensä 33 33 30 28 10 11 39 38

Käytössä olevat tilat alueittain
vuoden 2013 lopussa Luotsiasemat Tukiasemat Taukotilat

Perämeri Ajos, Kemi (oma)
Kokkola (oma)

Raahe (oma)
Hailuoto, Oulu (vuokra)
Oulu keskusta (vuokra)
Vaasa satama (vuokra)
Pietarsaari (vuokra)

Vaasa Vallgrund (oma)
Tankar, Kokkola (oma)

Selkämeri Pori (vuokra)
Rauma (vuokra)

Kaskinen (vuokra)  

Saaristomeri Turku (hallintaoikeus)
Uusikaupunki (vuokra)
Hanko (oma)

Utö (oma)
Maarianhamina (vuokra)

Lillmälö (oma)
Isokari (oma)

Helsinki Harmaja (oma)
Emäsalo (oma)

  Porkkala (vuokra)
Vuosaaari (vuokra)

Kotka Kotka (hallintaoikeus)  Orrengrund (oma)

Saimaa Lappeenranta (oma)
Savonlinna (vuokra)
Puumala (vuokra)
Vuokala (vuokra)

  Varkaus (vuokra)
Joensuu (vuokra)

Polttoaineen (bensiini ja diesel) kulutus, litraa 2010 2011 2012 2013

Veneet 1 894 000 1 562 000 1 808 000 1 616 300

Autot 49 900 47 700 48 000 49 600

Yhteensä 1 943 900 1 609 700 1 856 000 1 665 900
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Vastuu yhteiskunnalle
Finnpilotin odotetaan kattavan oman toiminnan kustannukset ja toiminnan 
 kehittämisen yhtiön omalla tuloksella. Valtioomistaja ei ole asettanut yritykselle 
erikseen tuottovaatimuksia. 

Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli 37,6 miljoonaa 
euroa ja tilikauden tulos 1,0 miljoonaa euroa. Laskeva 
luotsauskysyntä vaikuttaa liikevaihdon laskuun. Kus
tannustehokkaalla toiminnalla tulos on pystytty pitä
mään positiivisena. Vuoden 2013 tuloksesta jaettiin 
valtioomistajalle osinkona n. 240 000 euroa.

Luotsauspalvelun hinnoittelusta päättää yhtiön hal
litus. Luotsausyhtiön perimien maksujen tulee olla 
kohtuullisia ottaen huomioon aiheutuneet kustan
nukset ja kohtuullinen tuotto. Luotsausyhtiö perii 
kiinteään yksikköhintaan perustuvan maksun luot
sattavalta alukselta. Maksu määräytyy luotsattavan 
aluksen nettovetoisuuden ja todellisen luotsatun 
matkan perusteella.

Luotsausyhtiölle on valtion erityistehtäväyhtiönä ase
tettu, Saimaan alueen luotsaustoimintaa koskeva, lii
ketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoi
te. Saimaalla on käytössä alennettuun yksikköhintaan 
perustuva maksutaso, joka on 26 % merialueen tak
sasta. Yleisen luotsausmaksun ja Saimaan luotsaus
maksun välistä erotusta korvataan luotsausyhtiölle 
siten, että se on enintään Saimaan alueen alijäämän 
suuruinen. Vuoden 2013 liikevaihto sisältää 3,9 mil
joonaa euroa Saimaan alikatteellisen toiminnan kat

tamiseksi myönnettyä määrärahaa. Laskelma määrä
rahasta on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Luotsausyhtiön on pidettävä julkisesti saatavilla 
perittävät yksikköhinnat ja alennetut yksikköhinnat 
sekä niiden määräytymisperiaatteet. Hintojen muu
toksista on ilmoitettava vähintään kuusi kuukautta 
ennen muutosten voimaantuloa. Uudet hinnat voi
vat tulla voimaan aikaisintaan hintojen muutosilmoi
tusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhtiön hankinnat tehdään oman hankintaohjeen 
mukaisesti. Tavoitteena on keskittää hankintoja ja 
tehdä tarkoituksenmukaisia isompia kertaostoja ja 
saada tätä kautta toiminnallista tehokkuutta. Han
kinnat tehdään mahdollisimman edullisesti. Tarjouk
sista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin 
tai hinnaltaan halvin valintaperusteiden mukaan.

Corporate Governance
Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa 
valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. 
Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja 
yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja luotsaus
asetuksessa. Yhtiö noudattaa myös liikenne ja 
viestintäministeriön hallinnointiohjetta ja omistaja
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ohjauksen periaatteita. Liikenne ja viestintäminis
teriön kehitysyksikkö vastaa Finnpilotin omistaja
ohjauksesta.

Omistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouk
sessa. Liikenneministeri edustaa Suomen valtiota 
yhtiökokouksessa tai määrää valtionedustajan yh
tiökokoukseen ja antaa edustajalle toimintaohjeet. 
Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain nojalla kuu
luvista asioista. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 
muut jäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla Finn
pilotin toimialan, johtamisen tai liiketalouden asi
antuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen 
edellyttämällä tavalla riippumattomia. 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä, ohjaa ja valvoo yh
tiön toimintaa, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän 
johdon, valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoi
minnalliset päätökset. Vuonna 2013 hallitukseen kuu
lui kuusi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja.

Hallitus on asettanut toimintansa tueksi henkilöstö 
ja tarkastusvaliokunnat. Hallituksen puheenjohtaja 
on toimitusjohtajan lähin esimies. Toimitusjohtaja 
raportoi hallitukselle yhtiön toiminnasta. Toimitus
johtaja vastaa liiketoiminnalle asetettujen tavoittei
den saavuttamisesta.

Kuvan  
paikka

YHTIÖN  
HALLITUKSEN 
JÄSENET OVAT

 ■ toimialan
 ■ johtamisen tai
 ■ liiketalouden 

asiantuntijoita.
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Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille 
(1 000 €) 2010 2011 2012 2013

tavoite 
2014

Asiakkaat     

 liikevaihto 34 596 36 234 39 449 37 634 36 548

 liiketoiminnan muut tuotot 5 27 2 4 0

 tuotot osakkuusyrityksissä 0 0 0 0 0

Tavarantoimittajat      

 materiaali ja palveluostot 2 708 2 681 2 826 2 506 2 570

 liiketoiminnan muut kulut 4 902 4 467 4 384 4 518 4 570

Henkilöstö      

 palkat ja palkkiot 20 795 20 918 21 023 20 816 20 241

 eläkekulut 3 688 4 458 3 755 3 859 3 813

 henkilösivukulut 241 261 1 147 1 122 1 169

Yhteensä 24 724 25 638 25 925 25 797 25 403

Julkinen sektori      

 verot (tulovero) 0 0 31 314 235

Tuet ja lahjoitukset 0 0 0 5 0

Osingot osakkeenomistajille 0 0 0 0 250

Rahoituskulut 1 147 79 56 37

Oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 2 266 3 328 6 206 4 442 3 663

Investoinnit 2 174 2 399 2 844 1 835 2 889

Talouden avaintunnusluvut (1 000 €) 2010 2011 2012 2013
tavoite 

2014

Liikevaihto 34 596 36 234 39 449 37 634 36 548

Liiketulos 627 944 3 778 2 453 1 758

% liikevaihdosta 1,80 2,60 9,60 6,50 4,80 

Tilikauden voitto/tappio 607 214 2 102 958 941

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,70 4,40 17,10 9,50 9,70 

Omavaraisuusaste, % 72,90 45,00 46,80 53,70 55,80 

Quick ratio 0,9 1,4 1,3 1,1 1,1

Yhteiskunnallisen vastuun tunnusluvut

Toiminnan kustannustehokkuus 2010 2011 2012 2013
tavoite 

2014
Tuotto/luotsaus, kpl 1 179 1 208 1 456 1 444 1 435

Tuotto/luotsaus, mailia 60 62 77 78 77

Kustannus/luotsaus, kpl 1 200 1 176 1 317 1 350 1 365

Kustannus/luotsaus, mailia 61 61 70 73 73

Liiketulos/ luotsaus, kpl 21 31 139 94 70

Liiketulos/ luotsaus, mailia 1 2 7 5 4

Saimaan luotsauksen tuki 2010 2011 2012 2013 arvio 2014
Valtion tuki (milj. euroa) 4 064 4 126 4 008 3 906 3 859
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Hallituksen jäsenet

tero jalonen
hallituksen henkilöstöjäsen
s. 1962, vahtiperämies, moottorikoneenhoitaja

 – Hallituksessa vuodesta 2012
 – Finnpilot Pilotage Oy,  
kutterinhoitaja 2011–

 – Luotsausliikelaitos,  
kutterinhoitaja 2004–2010

maarit Lindström
hallituksen jäsen
s. 1971, filosofian tohtori

 – Hallituksessa vuodesta 2012
 – OPPohjola osk,  
asiantuntijapäällikkö 2012–

 – OP Pohjolaryhmä,  
tutkimussäätiön asiamies 2012–

Virpi mäkelä
hallituksen jäsen
s. 1965, kauppatieteiden maisteri

 – Hallituksessa vuodesta 2007
 – Outotec Oyj:n Supplyyksikkö,  
kehitysjohtaja 2012–

 – Nokia Oyj, Mobile Phones Supply  
Chain yksikkö, laatujohtaja 2012

soili suonoja
puheenjohtaja
s. 1944, kotitalousopettaja, MBA

 – Hallituksessa vuodesta 2010
 – Hallitusammattilainen
 – Fazer Amica,  
toimitusjohtaja 1989–2000

 – Alko Oyj,  
hallituksen puheenjohtaja

 – Finavia Oy,  
hallituksen puheenjohtaja

ilpo Virtanen
varapuheenjohtaja
s. 1964, diplomiinsinööri

 – Hallituksessa vuodesta 2010
 – Oteran Oy,  
kehitysjohtaja 2009–

 – Vakeva Oy, partneri 2008

 – Destia Oy, Tieliikelaitoksen johto, 
suunnittelu ja kehitystehtäviä 
1987–2007

 – Oteran Oy, hallituksen jäsen

Pekka kettunen
hallituksen jäsen
s. 1949, taloustieteiden maisteri

 – Hallituksessa vuodesta 2011
 – Valtioneuvoston kanslian  
omistajaohjausosasto,  
neuvotteleva virkamies 2009–

 – Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, 
erityisasiantuntija 2007–2009,

 – Kauppa ja teollisuusministeriö,  
asiantuntija tehtäviä 1982–2007

 – Kyösti Haatajan säätiö, asiamies 2012–
 – Keskuskauppakamari, johtaja 2011–2012, 
pääekonomisti 2010–2011,  
ekonomisti 2007–2010

 – Merenkulkulaitos,  
kutterinhoitaja 1986–2003 

 – Luotsikutterinkuljettajat ry,  
pääluottamusmies

 – Nokia Oyj, kehitysjohtaja 2005–2011
 – Meridea Financial Software Oy,  
kehitysjohtaja 2002–2004
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Johtoryhmän jäsenet

Suomenlahden merenkulkupiirin  
liikennetoimialan päällikkö 2001–2002,  
luotsi 1994–2001

 – Ice Advisors Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 – Finnferries Oy:n hallituksen jäsen

 – Merenkulkulaitos,  
VTSkeskuksen päällikkö, ylitarkastaja,  
toimialapäällikkö, apulaisjohtaja 1996–2010

 – eri tehtävissä merellä  
(pääosin kansipäällystössä) 1987–1996

 – Ice Advisors Oy, hallituksen jäsen

 – Tekniikan akateemisten liitto TEK ry,  
asiamies 2000–2003

 – Kuntaalan ammattiliitto KTV ry,  
lakimies 1998–2000, 

 – Lappeenrannan käräjäoikeus, notaari 1997

 – Tyco Electronics Finland Oy,  
Nordic Finance Manager 1996–2010, 

 – Haka Autorent Oy,  
hallintopäällikkö 1993–1994

 – Ice Advisors Oy, hallituksen jäsen

matti Pajula
toimitusjohtaja
s. 1953, merikapteeni, MHT

 – Finnpilot Pilotage Oy, toimitusjohtaja 2011–
 – Luotsausliikelaitos Finnpilot,  
toimitusjohtaja 2004–2010

 – Merenkulkulaitos,  
luotsausyksikön johtaja 2003,  

kari kosonen
luotsausjohtaja
s. 1965, diplomiinsinööri, merikapteeni

 – Johtoryhmässä vuodesta 2010
 – Finnpilot Pilotage Oy,  
luotsausjohtaja 2011–

 – Luotsausliikelaitos Finnpilot,  
luotsausjohtaja 2010

jarkko saulio 
kuljetusjohtaja
s. 1970 k. 2013

 – Johtoryhmässä vuodesta 2007
 – Finnpilot Pilotage Oy, kuljetusjohtaja, 2011–2013
 – Luotsausliikelaitos Finnpilot,  
turvallisuus ja palvelujohtaja 2007–2009,  
kuljetus ja palvelujohtaja, 2009–2010

 – Menehtyi lyhyen sairauden murtamana 6.11.2013

timo siren
talousjohtaja
s. 1966, kauppatieteiden maisteri

 – Johtoryhmässä vuodesta 2011
 – Finnpilot Pilotage Oy,  
talousjohtaja 2010–

 – Luotsausliikelaitos Finnpilot,  
business controller 2010

kati Virtanen
henkilöstöjohtaja, hallituksen sihteeri
s. 1967, varatuomari

 – Johtoryhmässä vuodesta 2012
 – Finnpilot Pilotage Oy,  
henkilöstöjohtaja 2012–

 – Suomen lakimiesliitto ry,  
lakimies, neuvottelupäällikkö 2003–2012



44

Raportointiperiaatteet
Tämä on Finnpilot Pilotage Oy:n toinen yritysvas
tuun raportti. Raportissa on keskitytty yhtiön toi
minnan ja yritysvastuun kannalta olennaisiin tee
moihin. Teemat on määritelty olennaisuusanalyysin 
kautta ja niitä kuvaamaan on valittu tunnusluvut. 
Raportoinnissa on sovellettu GRIohjeistoa ja otet
tu huomioon omistajaohjauksen laatima listaamat
tomien valtioomisteisten yhtiöiden yritysvastuun 
raportointimalli.

Periaatepäätöksen osalta on keskitytty raportoi
maan ensisijaisesti kaikille raportoiville yhtiöille yh
teiset pakolliset tunnusluvut. Täydentäviä ja valinnai
sia tunnuslukuja ja kuvauksia on liitetty mukaan siltä 
osin kuin tietoja on ollut saatavissa tai se on yhtiön 
toiminnan kannalta olennaista.

Finnpilot julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain. 
Raportti julkaistaan vuoden 2013 osalta vain sähköi
senä. 

Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportti koskee vuotta 2013 ja Finnpilot Pilotage 
Oy:tä. Finnpilotin yhdessä Arctia Shippingin kanssa 
omistaman tytäryhtiön Ice Advisors Oy:n lukuja ei ole 
mukana raportissa.

Raportissa on annettu vertailutietoja neljältä aikai
semmalta vuodelta, mikäli se on laskentateknisesti 
ollut mahdollista. Vuoteen 2010 asti Finnpilot toimi 
valtion liikelaitoksena ja vuodesta 2011 valtionyhtiönä. 

Mittaus ja laskentaperiaatteet
Talouden tunnusluvut on laskettu kirjanpitolain 
edellyttämällä tavalla sekä noudattaen GRIohjeis
tusta. Polttoaineiden kulutusmäärät on laskettu 
kuukausikulutuksen perusteella. Energian ja veden 
kulutusta koskevat määrät ovat vielä puutteelliset 
ja tältä osin raportointia kehitetään. Jätteitä koske
vaa tietoa ei myöskään vielä ole kerätty. Toiminnan 
ympäristövaikutuksia kokonaisuutena ei näin ollen 
voida vielä arvioida.

Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edel
lyttämällä tavalla sekä noudattaen GRIohjeistusta. 
Luotsauksen vaikuttavuuden arviointi perustuu yh
dessä Turun yliopiston merenkulun koulutus ja tutki
muskeskuksen kanssa tehtyyn tutkimukseen (B 184 
2011). Arviointimenettelyä kehitetään edelleen.

Raportoinnin kehittäminen
Finnpilotin yritysvastuun raportin varmennuksesta 
ei ole tehty päätöksiä. ISO 9001 standardin vuonna 
2015 voimaan tulevat uudet vaatimukset ovat osit
tain samoja kuin yritysvastuun raportoinnin. Tämä 
pyritään huomioimaan raportin jatkokehittämisessä. 
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Yleistä
Finnpilot Pilotage Oy on liikenne ja viestintäminis
teriön hallinnonalalla toimiva valtion erityistehtävä
yhtiö. Yhtiön tehtävänä on tuottaa luotsauspalvelua, 
joka varmistaa merenkulun turvallisuuden ja toimi
vuuden.

Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiö
lakiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja 
luotsaus asetuksessa. Valtionyhtiöiden hallinnoin
nista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja 
omistajaohjauksesta. Lisäksi Finnpilot noudattaa 
liikenne ja viestintäministeriön hallinnointiohjetta ja 
omistajaohjauksen periaatteita.

Konserni
Finnpilot Pilotage Oy ja sen tytäryhtiö Ice Advi
sors Oy muodostavat konsernin. Konsernirakentees
sa ei tilikauden aikana ole tapahtunut muutoksia. 
Finnpilot Pilotage Oy:n omistusosuus Ice Advisorsis
ta on 60 prosenttia.

Tilinpäätökseen ei sisällytetä konsernitilinpäätöstä, 
koska tytäryhtiön toiminnalla ei ole merkittävää vai
kutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

Osakkeet ja osakkeenomistaja
Suomen valtio omistaa yhtiön koko osakekannan 
(80 000 osaketta). Yhtiön osakepääoma on 2 mil
joonaa euroa.

Taloudellinen tulos 2013
Tilikauden liikevaihto oli 37,6 miljoonaa euroa jää
den vuoden 2012 liikevaihtoa 1,8 miljoonaa euroa 
pienemmäksi (2012: 39,4 milj. euroa). Laskua edel
lisvuoteen verrattuna oli 4,6 prosenttia. 

Luotsauksen hinnoittelurakenteeseen ei vuonna 
2013 tehty muutoksia ja luotsaustaksat säilytettiin 
entisellään. Luotsausmäärät laskivat edelliseen vuo
teen verrattuna 3,8 %. Luotsauskysynnän alenemi
nen on seurausta linjaluotsauksen lisääntymisestä ja 
Itämerellä liikennöivien alusten koon kasvamisesta. 
Myös epävarma taloustilanne vaikuttaa edelleen 
ulko maankaupan ja meriliikenteen kuljetusmääriin. 

Finnpilot Pilotage Oy:n koko vuoden liiketulos oli 
2,5 miljoonaa euroa (2012: 3,8 milj. euroa) ja tilikau
den tulos 1,0 miljoonaa euroa (2012: 2,1 milj. euroa). 
Liikevaihdon laskusta ja henkilöstökustannusten 

noususta johtuen yhtiön liiketulos oli edelliseen vuo
teen ja tavoitteen mukaiseen liikevoittoon verrattu
na pienempi. Muilta osin liiketoiminnan kustannuk
set pysyivät suunnitelman mukaisella tasolla.

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2013 oli 9,5 
prosenttia (17,1 %).

Luotsausyhtiölle on valtion erityistehtäväyhtiönä 
asetettu, Saimaan alueen luotsaustoimintaa kos
keva, liiketaloudellisesti kannattamattoman teh
tävän velvoite. Saimaalla on käytössä alennettuun 
yksikköhintaan perustuva maksutaso, joka on 26 % 
merialueen taksasta. Yleisen luotsausmaksun ja Sai
maan luotsausmaksun välistä erotusta korvataan 
luotsausyhtiölle siten, että se on enintään Saimaan 
alueen  alijäämän suuruinen. Vuoden 2013 liikevaihto 
sisältää 3,9 miljoonaa euroa Saimaan alikatteellisen 
toiminnan kattamiseksi myönnettyä määrärahaa. 
Laskelma määrärahasta on esitetty tuloslaskelman 
liitetiedoissa.

Rahoitus
Vuoden lopussa yhtiöllä oli lyhyt ja pitkäaikaista 
lainaa rahoituslaitoksilta 3,0 miljoonaa euroa. Lai
na otettiin liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä 
vuonna 2011 osakeyhtiölle siirtyneen eläkevastuu
velan rahoittamiseen. Tilikauden aikana lainasta 
maksettiin normaalin maksuohjelman lisäksi 3,0 
milj. euron ylimääräinen lyhennys. 

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyi
vät koko vuoden hyvinä. Liiketoiminnan rahavirta 
oli 4,7  mil joonaa euroa (2012: 6,3 milj. euroa) in
vestointien rahavirran ollessa 1,8 miljoonaa euroa 
(2,8 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli 3,9 milj. 
euroa (0,9 milj. euroa). Rahavarat tilikauden lopus
sa olivat 4,6 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli 53,7 prosent
tia (2012: 46,8 %) ja nettovelkaantumisaste oli 
10,8 prosenttia (8,8 %).

Investoinnit
Finnpilot Pilotage Oy:n vuoden 2013 investointi
ohjelmaa ei toteutettu aluskaluston osalta suunni
tellussa laajuudessa. Investointeihin käytettiin 
yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,9 pro
senttia toteutuneesta liikevaihdosta (2012: 2,8 milj. 
euroa, 7,2 %). Investointeja koskevia sitoumuksia, 

Hallituksen toimintakertomus  
tilikaudelta 1.1.–31.12.2013
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joista aiheutuu menoja tulevina vuosina, tehtiin 
 yhteensä 0,9 miljoonalla eurolla (0,6 milj. euroa). 

Vuoden aikana otettiin käyttöön yksi uusi hydro
kopteri ja yksi luotsikutteri. Tilikauden 2013 lopussa 
tehtiin tilaus viimeisestä Luotsikutteri 2007 sar
jaan kuuluvasta aluksesta, joka valmistuu vuoden 
2014 loppuun mennessä. Investointiohjelmaan si
sältyneet yhden nopean luotsiveneen ja hydrokop
terin hankinnan aloitus siirrettiin vuodella eteenpäin.

Muut tilikauden aikana tehdyt investoinnit koostui
vat kiinteistöjen perusparannuksista ja maalämpö
järjestelmistä, autojen sekä varastokonttien ja ohjel
mistolisenssien hankinnasta. 

Luotsaustoiminta
Vuoden 2013 aikana luotsattiin yhteensä 26 058 
kertaa ja luotsauksista kertyi 480 462 luotsattua 
merimailia. Luotsausten kappalemäärä aleni 3,8 % 
vuoden 2012 määristä. Luotsattujen merimailien 
määrä puolestaan laski 5,7 %. Palvelutasotavoit
teessa määriteltyjen odotusaikojen puitteissa suo
ritettiin 99,7 % kaikista luotsauksista. Luotsauksen 
laskennallinen markkinaosuus kaikista aluskäyn
neistä Suomen satamissa oli noin 34 %.

Yhtiö on suunnitelmissaan pyrkinyt huomioimaan 
talouden suhdanteiden vaikutusta meriliikentee

seen ja luotsauksen markkinaosuuden kehitystä. 
Vuoden 2013 osalta  luotsausten kappale määrät 
olivat 0,6 % yhtiön omia ennusteita suuremmat. 
Edelliseen vuoteen verrattuna luotsauskysyntä li
sääntyi jonkin verran Perämeren ja Saimaan luot
sausalueilla. Rannikolla luotsausmäärät alenivat 
edelliseen vuoteen verrattuna eniten Saaristo
meren luotsausalueella. 

Yhtiön riskienhallinta
Finnpilot Pilotage Oy:n riskienhallintapolitiikan mu
kaisesti yhtiö varautuu toimialalla tapahtuviin muu
toksiin ottamalla erilaiset tulevaisuusvaihtoehdot 
huomioon strategia ja toimintasuunnitelman laa
dinnan yhteydessä. Yhtiön hallitus vastaa yhtiön ris
kienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. 
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on 
asianmukaisesti järjestetty. Yhtiön riskikartoituksen 
tavoitteena on tunnistaa ja analysoida strategisia ta
voitteita uhkaavat keskeiset riskit ja määrittää hal
lintakeinot kriittisimmille riskeille. Vuosittain tehtä
vässä kartoituksessa tunnistetut riskit luokitellaan 
todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella 
merkittävyysjärjestykseen. 

Linjaluotsaus ja laivojen oma luotsaustoimin
ta ovat merkittävä yhtiön toimintaan ja talouteen 

Tunnusluvut 31.12.2013 31.12.2012

Luotsauksia, kpl 26 058 27 091

Luotsauksia, merimaileja 480 462 509 700

Liikevaihto 37 633 682 39 449 155

Liikevoitto/-tappio 2 452 510 3 777 698

% liikevaihdosta 6,5 % 9,6 %

Tilikauden voitto/-tappio 957 993 2 102 304

% liikevaihdosta 2,5 % 5,3 %

Oman pääoman tuotto % 14,6 % 28,7 %

Omavaraisuusaste % 53,7 % 46,8 %

Korollinen vieras pääoma 3 020 833 6 870 833

Bruttoinvestoinnit 1 835 183 2 844 350

% liikevaihdosta 4,9 % 7,2 %

Henkilöstömäärä keskimäärin henkilötyövuosina 325 333

Henkilömäärä kauden lopussa 334 342

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty liitetiedoissa.
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 vaikuttava tekijä. Luotsausyhtiön markkinaosuus 
on laskenut englanninkielisen linjaluotsitutkinnon 
voimaantulon seurauksena. Linjaluotsaus on lisään
tynyt viimeisten vuosien aikana ja kehityksen odo
tetaan jatkuvan tulevina vuosina. Luotsauskysynnän 
muutoksista huolimatta yhtiöllä on velvoite tuottaa 
luotsauspalvelua kaikilla luotsattavaksi merkityillä 
väylillä. Luotsausmäärien laskiessa yhtenäisen pal
velutason ylläpitämisestä aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten suhteellinen osuus kasvaa.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää luotsauk
sen hinnoittelusta luotsauslaissa määrättyjen aika
rajojen puitteissa. Hinnoittelusta on tehtävä päätös 
ennen kesäkuun loppua ja uudet luotsausmaksut 
tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. 
Hinnoittelun vahvistaminen säädetyssä aikataulussa 
on erityisen haastavaa luotsausmäärien laskiessa ja 
talouden suhdanteiden muuttuessa. Hinnoittelulle 
säädetty aikataulu on ongelmallinen myös Saimaan 
luotsaustoiminnan kannalta, koska alikatteellisen 
toiminnan kattamiseksi tarkoitettu määräraha vah
vistetaan valtion talousarviossa vasta luotsaustak
sojen vahvistamisen jälkeen. Ennusteiden jatkuvalla 
kehittämisellä on keskeinen rooli yhtiön taloudellis
ten toimintaedellytysten turvaamisessa. 

Operatiiviseksi riskiksi on luokiteltu luotsaustoi
minnan yhteydessä tapahtuva onnettomuus ja siitä 
alukselle tai lastille aiheutuva vahinko. Korvausvel
vollisuuden lisäksi mahdolliset onnettomuudet va
hingoittavat luotsausyhtiön mainetta turvallisuus
palveluja tuottavana organisaationa. Myös resurssien 
riittämättömyys alueellisen kysynnän vaihdellessa 
nähdään operatiivisena riskinä. Kysyntähuippujen 
ja ääriolosuhteiden vaatimaa resurssien riittävyyttä 
pyritään parantamaan henkilöstön liikkuvuutta lisää
mällä ja kouluttamalla luotseja uusille väylille. Opera
tiivisen henkilöstön ikääntyessä työkyvyn ylläpitämi
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Riskiarvioinnin mukaan muita luotsausyhtiön toi
mintaan liittyviä riskejä ovat luotsauskysynnän ale
neminen yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä 
tai ympäristödirektiivien voimaantulon seurauksena, 
palkkakustannusten nousu, luotsaustoiminnan järjes
tämisen vaikeutuminen lainsäädännön, viranomais
määräysten tai työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. 

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yh
teensä 334 henkilöä (2012: 342). Henkilöstöstä 
määräaikaisessa työsuhteessa oli 26 työnteki
jää, mikä vastaa 7,8 prosenttia koko henkilöstöstä 
(2012: 28 työntekijää, 8,2 %).

Uusina vakituisina työntekijöinä yhtiön palveluk
sessa aloitti 4 henkilöä (2012: 14 henkilöä), jotka 

sijoittuivat pääasiassa operatiiviseen toimintaan ja 
korvaaviin työtehtäviin. Henkilökunnan määrää vas
taavasti pienensi työntekijöiden eläköityminen: yh
teensä 13 henkilöä (2012: 17 henkilöä).

Operatiivisessa toiminnassa työskenteli 316 hen
kilöä, eli 94,6 prosenttia koko henkilöstöstä ja hal
linnossa 18 henkilöä. Henkilöstön jakautumisessa 
ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen 
vuoteen verrattuna (2012: operatiivisessa toimin
nassa 323, hallinnossa 19).

Henkilöstöstä miehiä oli 304 henkilöä eli 91,0 pro
senttia (2012: 312, 91,2 %) ja naisia 30 henkilöä eli 
9,0 prosenttia koko henkilöstöstä (2012: 30, 8,8 %). 
Henkilöstön keskiikä on 49,5 vuotta (2012: 48,9 
vuotta).

Henkilöstölukumäärät ovat tilikauden lopun luku
määriä. Henkilötyövuosia vuonna 2013 oli 325 
(2012: 333).

Yhtiön henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestel
män piiriin. Toteutuneiden tavoitteiden mukainen 
tulospalkkioerä, joka määräytyy henkilöstörahasto
lain mukaisesti pääosin yhtiön tulosten perusteella, 
siirretään henkilöstörahastoon. Tulospalkkiojär
jestelmän kynnysehdot vahvistaa yhtiön hallitus ja 
ne ovat voimassa vuoden kerrallaan. Tulospalkkion 
maksamisen edellytyksenä on, että yhtiö saavuttaa 
asetetut tulos, palvelutaso ja turvallisuustavoitteet. 
Tulostavoitteen toteumaaste määrää tulospalkkion 
suuruuden. Ennakkolaskelman mukainen henkilöstö
rahastosiirto vuodelta 2013 on 195 000 euroa.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä on voimassa 
vuoden kerrallaan ja sen piiriin kuuluvat yksiköiden 
johtajat sekä toimitusjohtaja. Järjestelmä perustuu 
talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoon 
13.8.2012 yritysjohdon avainhenkilöstön palkitsemi
sesta. Palkkion maksamisen yleiset tavoitteet ovat 
yhteneväiset henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän 
kanssa.

Luotsaustoimialaan liittyvät työehtosopimukset 
ovat voimassa kaikkien henkilöstöryhmien osalta 
maaliskuun 2014 loppuun saakka. Syksyllä 2013 sol
mittujen uusien työehtosopimusten ensimmäinen 
sopimusjakso alkaa 1.4.2014 ja päättyy 31.1.2016. Toi
nen sopimusjakso alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosit
tain tehtävällä henkilöstötutkimuksella. Työtyyty
väisyyden keskiarvo oli parantunut vuoteen 2012 
verrattuna. Erittäin tai melko tyytyväisiä Finnpilo
tiin työnantajana oli 85 % vastaajista (2012: 74 %). 
Tutkimuksen tulosten perusteella käynnistettiin jäl
leen useita kehittämistoimenpiteitä. Painopisteinä  
nostettiin  erityisesti työilmapiirin parantaminen 
niillä  asemilla, joilla tulokset olivat heikentyneet sekä 
henkilöstöjohtamisen tukeminen.



50

Vuonna 2012 aloitettua Leidarittyöhyvinvointi
hanketta jatkettiin. Hankkeen tavoitteena on yhdes
sä henkilöstön, eläkevakuutusyhtiön ja työterveys
huollon kanssa parantaa yleistä työhyvinvointia ja 
löytää keinot puuttua työkykyä heikentäviin asioihin 
riittävän ajoissa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa 
erilaisia vaihtoehtoja niihin tilanteisiin, joissa henkilö 
ei pysty suoriutumaan omasta työtehtävästään. Lei
darithankkeeseen liittyen valmisteltiin Työterveys
laitoksen kanssa työaikatutkimusta, jossa haetaan 
keinoja epäsäännöllisen vuorotyön kuormittavuu
den keventämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia 
tukea henkilöstön palautumista vuorotyössä. Vuoro
työtä koskeva laaja tutkimushanke käynnistyy vuo
den 2014 alussa. 

Koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehi
tyskeskustelut, joissa tarkastellaan edellisen kauden 
tavoitteiden toteutumista, arvioidaan tehtävään ja 
omaan osaamiseen liittyviä kehitystarpeita, sovitaan 
seuraavan toimintavuoden tavoitteita ja myös seu
rataan työntekijöiden jaksamista.

Keväällä 2013 käynnistettiin uusi johtamisen eri
koisammattitutkintoon tähtäävä JETkoulutus niille 
esimiehille, jotka eivät ole koulutusta vielä käyneet. 
Koulutusohjelmaan sisältyy johtamisen eri osa
alueet  sekä niiden kehittäminen ja soveltaminen 
käytännön työssä. Koulutuksen tavoitteena on sel
keyttää toimintatapoja ja vastuualueita sekä madal
taa organisaatiorajoja joustavan ja tehokkaan toi
minnan takaamiseksi.

Turvallisuuskoulutusten järjestämisestä on tehty 
yhteisyösopimus ja koulutukset on keskitetty valta
kunnallisesti Meriturvan järjestettäväksi. Henkilös
tön perus ja turvallisuuskoulutukset pidetään Meri
turvassa Lohjalla ja tämän lisäksi Meriturva järjestää 
asemien turvallisuuskoulutukset kahden vuoden 
välein.

Toiminnan kehittäminen 
Finnpilotin kehittämistoiminnan tavoitteena on luo
da yhtenäisiä käytäntöjä, joiden avulla Finnpilot voi 
saavuttaa sille asetetut laadulliset ja taloudelliset 
tavoitteet. Luotsauspalvelun kehittämisellä varmis
tetaan merenkulun turvallisuutta ja toimivuutta nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Vuosi 2013 oli ensimmäinen täysi vuosi jonka 
aikana Luotsauksen vaikuttavuus mittausta to
teutettiin. Vuoden aikana aloitettiin kerätyn tiedon 
jakaminen Liikenteen turvallisuusviraston ja tutki
muslaitosten kanssa. Saatuja tuloksia hyödynnetään 
Finnpilotin toiminnan kehittämisessä, meriturvalli
suuden viranomaistyössä ja tutkimuksessa. 

Vuonna 2013 järjestelmäkehityksessä keski
tyttiin operatiivisen toiminnanohjausjärjestelmän 

kehittämiseen ja luotsaustoimintaan palvelevan 
mobiili sovelluksen toteutukseen. Toiminnanohjaus
järjestelmään toteutettiin vuoden aikana mm. seu
raavat uudistukset: vaikuttavuuden arvioinnin ja 
poikkeama raportin linkitys sekä esimiehen kom
menttiosuuden lisäys poikkeamaraportille. Lisäksi 
toteutettiin kutterinhoitajien työaikailmoitusten 
uudistus ja saatiin valmiiksi sähköisen kaluston 
seuranta järjestelmän määrittelytyö. 

Vuoden 2013 lopulla aloitettiin mobiilisovelluksen 
ensimmäisen version testaus ja luotseille hankittiin 
käyttöä varten iPadlaitteet. Mobiilisovellus on tar
koitus ottaa käyttöön toiminnanohjauksessa kevään 
2014 aikana.

Laatujärjestelmän ylläpitoon liittyvät sisäiset audi
toinnit ja johdon katselmukset toteutettiin syksyllä 
2013. Den Norske Veritas suoritti vuoden aikana 
luotsauksen ja luotsinvälityksen ulkoiset auditoin
nit. Luotsausohjetta tarkennettiin laatujärjestelmän 
tuottamien poikkeamahavaintojen johdosta vuoden 
aikana kolme kertaa ja luotsauksen palveluehtoja 
kerran. Finnpilotin ISO 9001 sertifiointi on voimas
sa vuoden 2015 loppuun.

Liikenne ja viestintäministeriön asettaman sel
vitysmiehen raportti, koskien Saimaan alueen luot
saustoimintaa, valmistui keväällä 2013. Raportti 
sisälsi useita toimenpideehdotuksia ja muutosten 
toteuttamiseksi Finnpilot aloitti vuoden lopulla yh
teistoimintaneuvottelut yhdessä henkilöstöjärjes
töjen kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena ei ole 
lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöä, vaan hakea yh
dessä henkilöstön kanssa ratkaisuja Saimaan alueen 
voimakkaaseen luotsauskysynnän vaihteluun.

Ympäristö
Luotsausyhtiön tehtävä on edistää luotsattavan 
alusliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä eh
käistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia hait
toja. Luotsausyhtiö ottaa ympäristön huomioon 
toiminnassaan ja noudattaa ympäristönsuojeluun 
liittyvää lainsäädäntöä. 

Yhtiön tavoitteena on toimia mahdollisimman ener
gia ja resurssitehokkaasti. Ympäristösuojelun näkö
kohdat huomioidaan Finnpilotin kaikissa toiminnoissa 
ja henkilökunta on velvollinen kiinnittämään huomiota 
oman työnsä laatuun ja tehokkuuteen. Kuljetuskalus
ton määrää ja käyttöä optimoidaan luotsauspalvelun 
kuljetustarpeita vastaavaksi jatkuvasti. Ympäristön 
kuormitusta vähennetään alusten kunnossapidolla ja 
niiden uusimisella ympäristövaatimusten mukaisesti. 
Kaikissa aluksissa käytetään vähärikkistä polttoainet
ta pakokaasupäästöjen minimoimiseksi.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu. 
Luotsiasemien lämmityksessä osin vielä käytettyjä 
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fossiilisia polttoaineita on korvattu maalämmöllä ja 
ilmalämpöpumpuilla. Kiinteistöihin on tehty ener
giatehokkuutta parantavia kunnossapitokorjauksia. 
Investointeja polttoainesäiliöihin ja konttivarasto
yksiköihin ongelmajääteiden varastointia varten jat
kettiin. Kiinteistöjen kuntotarkastuksia tehdään jat
kuvasti ja pitkän ajan kunnossapitosuunnitelmat on 
tarkoitus laatia kaikista kiinteistöistä kahden vuoden 
kuluessa. 

Vuoden 2014 näkymät
Vuosi 2014 tulee olemaan luotsausyhtiölle talou
dellisesti haastava. Tämä siitä huolimatta, että Suo
men tuonnin ja merikuljetusten kannalta keskeisten 
toimi alojen viennin määrän ennustetaan kasvavan 
jonkin verran.

Luotsausmäärien ennustamisessa on käytetty 
hyväksi satamakohtaisia vienti ja tuontitilastoja 
tavaralajeittain. Tonnimääräisten tilastojen mukaan 
tavara kuljetusten määrän ennustetaan kasvavan 
vuonna 2014 keskimäärin 2,6 %. Lievästi positiivi
sesta suhdannekehityksestä huolimatta luotsausten 
kappalemäärien ennustetaan laskevan rannikolla 
noin 4 %. 

Linjaluotsauksen lisääntyminen on otettu huo
mioon luotsattavien alusten kappalemääriä ennus
tettaessa. Luotsausyhtiön markkinaosuus on laske
nut tasaisesti yhtiön perustamisen jälkeen ja vuonna 
2014 sen ennustetaan olevan noin 33 % kaikesta 
alusliikenteestä. Pitkällä aikavälillä luotsaustilastoista 
on myös nähtävissä Itämerellä liikennöivien alusten 
koon kasvu, joka osaltaan alentaa luotsauskysyntää. 
Myös rikkidirektiivin voimaantulolla vuonna 2015 on 
vaikutusta Itämeren alueella liikennöiviin aluksiin. 
Aluskannan vaihtuvuudesta johtuen tämä saattaa 
kuitenkin näkyä väliaikaisena luotsausmäärien  kas
vuna vuoden 2014 lopussa. 

Vuodelle 2014 luotsausmaksuun ja hinnoittelu
rakenteeseen ei tehty muutoksia ja koko vuoden 
liike vaihdon ennakoidaan laskevan hieman edelli
seen vuoteen verrattuna. Saimaan alueen toiminnan 
kannattavuuteen vaikuttaa lisäksi alennettuun yksik
köhintaan perustuva luotsaustaksa. 

Luotsaustoiminnan kokonaiskustannuksista valta
osa on henkilöstökuluja ja vuonna 2013 sovittujen 
palkkausuudistusten myötä kulujen osuus on kas
vanut entisestään. Myös palvelutason edellyttämän 
valmiustilan ylläpitämisestä aiheutuvien kiintei
den kulujen osuus korostuu luotsausmäärien las
kiessa. Liikevaihtoennusteen ja luotsaustoiminnan 
kulu rakenteen perusteella luotsausyhtiön vuoden 
2014 liiketuloksen odotetaan olevan pienempi kuin 
vuonna  2013. Saimaan luotsausalueen operatiivi
sen toiminnan tehostaminen alentaa alikatteellisen 

toiminnan määrärahan tarvetta jonkin verran vuon
na 2014, mikäli alueen luotsausmäärät toteutuvat 
enna koidulla tavalla. 

Hallinto
Finnpilot Pilotage Oy:n yhtiökokous valitsi yhtiön 
hallituksen jäsenet maaliskuussa pidetyssä kokouk
sessa. Hallitukseen päätettiin valita kuusi jäsentä, 
joista yksi on henkilöstön edustajana. Henkilöstön 
edustajaksi valittiin Tero Jalonen ja varajäseneksi 
Teemu Kouri. Muilta osin hallituksen kokoonpanoon 
ei tullut muutoksia. 

Tilikauden päättyessä hallituksen puheenjohta
jana toimi kauppaneuvos Soili Suonoja ja vara
puheenjohtajana kehitysjohtaja Ilpo Virtanen. Halli
tuksen jäseninä toimivat asiantuntijapäällikkö Maarit 
Lindström, kehitysjohtaja Virpi Mäkelä ja neuvot
televa virkamies Pekka Kettunen sekä henkilöstön 
edustajana kutterinhoitaja Tero Jalonen. Hallitus ko
koontui vuoden 2013 aikana yksitoista kertaa.

Finnpilot Pilotage Oy:n toimitusjohtajana toimii 
merikapteeni Matti Pajula.

Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus on nimittänyt kaksi  
valiokuntaa. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Ilpo 
Virtanen puheenjohtajana, Maarit Lindström ja Soili 
Suonoja jäseninä, esittelijänä toimitusjohtaja Matti  
Pajula sekä sihteerinä talousjohtaja Timo Siren. Hen
kilöstövaliokuntaan kuuluvat Virpi Mäkelä puheen
johtajana, Pekka Kettunen ja Soili Suonoja jäse ninä, 
esittelijänä toimitusjohtaja Matti Pajula sekä sihtee
rinä yhtiön henkilöstöjohtaja Kati Virtanen.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet määritellään hallin
nointiohjeessa. Ohjeessa on otettu huomioon ylei
nen corporate governance normisto, joka perustuu 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaan Suo
men listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Keskus
kauppakamarin julkaisemaan suositukseen listaa
mattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämisestä. 
Lisäksi Finnpilot Pilotage Oy noudattaa liikenne ja 
viestintäministeriön hallinnointiohjetta ja omistaja
ohjausstrategiaa.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö  
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT, JHTT Jorma Nurkkala.
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TULOSLASKELMA

Liite  1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

Liikevaihto 1 37 633 682 39 449 155
Liiketoiminnan muut tuotot 4 282 1 641
Materiaalit ja palvelut 2 2 506 392 2 825 920
Henkilöstökulut 3 25 796 926 25 924 726
Poistot 4 2 359 376 2 538 437
Liiketoiminnan muut kulut 5 4 522 760 4 384 016

Liikevoitto 2 452 510 3 777 698

Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko ja rahoitustuotot 12 858 25 139
Korkokulut ja muut rahoituskulut 55 731 78 884

Rahoitustuotot ja kulut 6 42 872 53 745
 

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 409 637 3 723 953

Tilinpäätössiirrot 1 138 107 1 590  432
Tuloverot 313 537 31 216

Tilikauden voitto/tappio 957 993 2 102 304

tiLinPäätös
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RAHOITUSLASKELMA

 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 38 029 857 39 121 497
Maksut liiketoiminnan kuluista 33 331 376 32 864 665
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 4 698 481 6 256 832
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 55 731 78 884
Saadut korot liiketoiminnasta 12 767 27 483
Liiketoiminnan rahavirta (A) 4 655 518 6 205 430

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 835 183 2 844 350
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4 282 1 641
Investointien rahavirta (B) 1 830 901 2 842 709

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 3 850 000 850 000
Rahoituksen rahavirta (C) 3 850 000 850 000

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys +, vähennys  1 025 384 2 512 722

Rahavarat tilikauden alussa 5 646 619 3 133 898
Rahavarat tilikauden lopussa 4 621 236 5 646 619
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TASE

Liite  31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 7

Aineettomat oikeudet 67 146 78 552
Muut pitkävaikutteiset menot 19 043 49 612

86 190 128 164
Aineelliset hyödykkeet 8

Maa ja vesialueet 400 125 400 125
Rakennukset ja rakennelmat 3 740 366 4 021 947
Vesialukset 14 277 297 14 723 504
Koneet ja muu kalusto 635 847 567 679
Keskeneräiset hankinnat 866 526 689 125

19 920 162 20 402 380
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 4 800 4 800
4 800 4 800

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 20 011 151 20 535 345

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 835 586 2 280 681
Saamiset konserniyrityksiltä 35 844 2 952
Muut saamiset 344 519 282 071
Siirtosaamiset 9 845 360 979 649

3 061 309 3 545 352

Rahat ja pankkisaamiset 4 621 236 5 646 619

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 682 545 9 191 972

Vastaavaa yhteensä 27 693 696 29 727 316

tiLinPäätös
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TASE

Liite  31.12.2013 31.12.2012

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 10
Osakepääoma 2 000 000 2 000 000
Sijoitetun muun oman pääoman rahasto 10 033 796 10 033 796
Edellisten tilikausien voittovarat 1 888 463 213 841
Tilikauden voitto/tappio 957 993 2 102 304

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 880 252 13 922 259

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 11 3 776 404 2 638 297

VIERAS PÄÄOMA 12
Pitkäaikainen vieraspääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 2 170 833 6 020 833
Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 850 000 850 000
Saadut ennakot 186 82
Ostovelat 935 437 1 059 019
Muut velat 1 067 280 1 096 306
Siirtovelat 4 013 304 4 140 520

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 037 040 13 166 760

Vastattavaa yhteensä 27 693 696 29 727 316
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöksen esitystapaa säätelevät kirjanpitolaki 
(KPL), kirjanpitoasetus (KPA), kirjanpitolautakunnan 
yleisohje tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä 
sekä yhteisölainsäädäntö.

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty 
taseeseen hankintamenoon vähennettynä taloudel
lisen pitoajan perusteella lasketuilla suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Poistot on tehty hyödykkeiden 
käyttöönottokuukaudesta alkaen. Hyödykeryhmä
kohtaiset poistoajat ovat:

Aineettomat hyödykkeet 3–10 vuotta
Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet ei poistoja
Luotsirakennukset 30–35 vuotta
Varastorakennukset 10–25 vuotta
Työkoneet 5–10 vuotta
Kuljetusvälineet 5 vuotta
Vesialukset 5–20 vuotta
Atk, ja toimistolaitteet, kalusteet 3–10 vuotta
ja muut aineelliset hyödykkeet 

Käyttöomaisuuden taloudellisten pitoaikojen mää
rittelyissä on otettu huomioon kaluston käytön 
yksilölliset olosuhteet. Kuttereiden käyttöiäksi on 
määritelty käyttökokemusten perusteella 20 vuotta 
ja nopeille luotsiveneille 10 vuotta. Perusparannus
menojen hankintamenojen poistoaikaa määriteltä
essä otetaan huomioon pääkohteen jäljellä oleva 
poistoaika ja kohteen todennäköinen taloudellinen 
pitoaika peruskorjauksen jälkeen. Taloudellisen pi
toajan määrittelyssä on noudatettu varovaisuuden 
periaatetta. 

Saamisten arvostaminen
Saamiset arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alhai
sempaan todennäköiseen arvoon. Luottotappiot on 
kirjattu kuluksi tilinpäätöksen yhteydessä. 

Myynnin tuloutusperiaatteet
Liikevaihtoon sisältyvät luotsaustuotot kirjataan ti
likauden tuotoksi luotsauksen alkamisajankohdan 
mukaan.

Vastuut
Tilinpäätöksen liitetietoina eritellään tulevaisuuteen 
kohdistuvat vuokravastuut ja muut sopimukset, jotka 
aiheuttavat taloudellisia sitoumuksia tulevaisuudes
sa. Toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille vas
tuut lasketaan sopimuksen irtisanomisajan mukaan.

Laskennalliset verot
Yhtiö ei ole kirjannut tilinpäätökseen laskennallista 
verovelkaa tilinpäätössiirtojen kertymistä.

Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryh
tiön yhdistelemättä jättämisellä ei käytännössä ole 
vaikutusta yhtiön tulokseen ja taloudelliseen ase
maan.

Keskeneräiset riitaasiat
Luotsausyhtiötä vastaan on nostettu kolme kannet
ta koskien yhteistoimintaneuvotteluita ja irtisano
misia vuodelta 2009. Kaksi näistä sovittiin vuonna 
2012 ja kolmas marraskuussa 2013. Sopimukseen 
perustuva korvaus 55 000 euroa maksettiin tam
mikuussa 2014 ja se on kirjattu varauksena tilin
päätökseen. Aiemmin sovittujen kanteiden oikeu
denkäyntikulujen käsittely on viety hovioikeuden 
ratkaistavaksi. Yhtiön johdon mielestä vaatimukset 
ovat perusteettomia, eikä näistä ole kirjattu varaus
ta tilinpäätökseen. 

Muut laadintaperiaatteet
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan 
tapahtumapäivän kurssiin. Saimaan kanavalla ja 
Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun 
yksik köhintaan perustuvaa maksua. Yleisen luot
sausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun välistä 
erotusta korvataan luotsausyhtiölle siten, että se on 
enintään Saimaan alueen alijäämän suuruinen. Saatu 
korvaus (Saimaan määräraha) sisältyy liikevaihtoon.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
1 Liikevaihto

Luotsaustuotot 33 607 025 35 378 864
Talousarvion mukainen Saimaan määräraha 3 905 800 4 008 373
Muut tuotot 120 856 61 918
Yhteensä 37 633 682 39 449 155

2 Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 878 808 1 747 468
Ulkopuoliset palvelut 627 584 1 078 451
Yhteensä 2 506 392 2 825 920

3 Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 20 816 305 21 022 829
Eläkekulut 3 858 707 3 754 754
Muut sosiaalikulut 1 121 913 1 147 142
Yhteensä 25 796 926 25 924 726

Toimitusjohtajan ja hallituksen
Palkat ja palkkiot 331 778 326 766

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa
Hallinto 18 19
Operatiivinen henkilöstö 316 323
Yhteensä 334 342

4 Poistot
Aineettomista hyödykkeistä 74 425 126 031
Rakennuksista ja rakennelmista 409 207 390 722
Koneista ja kalustosta 1 875 745 2 021 684
Yhteensä 2 359 376 2 538 437

5 Liiketoiminnan muut kulut
Henkilöstöön liittyvät kulut 1 787 020 1 603 776
Kiinteistökulut, vuokrat ja muut käyttömenot 1 335 437 1 299 673
Muut liiketoiminnan kulut 1 400 303 1 480 567
Yhteensä 4 522 760 4 384 016

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 13 661 19 235
Veroneuvonta 0 2 368
Muut palkkiot 3 800 0
Yhteensä 17 461 21 603
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TASEEN LIITETIEDOT

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
6 Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko ja rahoitustuotot 12 858 25 139
Korkokulut ja muut rahoituskulut 55 731 78 884
Yhteensä 42 872 53 745

Saimaan määrärahan tuloslaskelma
Luotsaustuotot 1 719 071 1 672 209
Muut myyntituotot 204 616
Saimaan määräraha 3 905 800 4 008 373
Liikevaihto 5 625 075 5 681 198
Liiketoiminnan muut tuotot 4 203 1 391

Materiaalit ja palvelut 83 592 78 157
Henkilöstökulut 4 516 280 4 500 683
Poistot 154 866 241 656
Liiketoiminnan muut kulut 866 736 852 085
Liiketulos 7 805 10 008
Rahoitustuotot ja kulut 7 805 10 008

Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 0 0
Tilinpäätössiirrot 0 0

Tilikauden tulos 0 0

31.12.2013 31.12.2012
7 Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 181 666 197 727

Lisäykset 32 451 0
Vähennykset 16 062 16 062

Hankintameno kauden lopussa 198 055 181 666
Kertyneet poistot 1.1. 103 113 55 133
Vähennysten kertyneet poistot 16 062 16 062
Tilikauden poistot 43 857 64 042

Kertyneet poistot kauden lopussa 130 908 103 113
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 67 146 78 552

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 237 235 237 235

Lisäykset
Hankintameno kauden lopussa 237 235 237 235

Kertyneet poistot 1.1. 187 623 125 634
Tilikauden poistot 30 569 61 989

Kertyneet poistot kauden lopussa 218 192 187 623
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 19 043 49 612

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 86 190 128 164

tuLosLaskELman ja tasEEn LiitEtiEdot
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31.12.2013 31.12.2012
8 Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 400 125 400 125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 400 125 400 125

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 4 797 750 3 764 288

Lisäykset 127 625 1 033 462
Vähennykset

Hankintameno kauden lopussa 4 925 376 4 797 750
Kertyneet poistot 1.1. 775 803 385 081
Tilikauden poistot 409 207 390 722

Kertyneet poistot kauden lopussa 1 185 009 775 803
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 740 366 4 021 947

Vesialukset
Hankintameno 1.1. 18 269 135 16 132 546

Lisäykset 553 446 1 042 389
Siirrot keskeneräisistä 689 125 1 094 200

Hankintameno kauden lopussa 19 134 065 18 269 135
Kertyneet poistot 1.1. 3 545 630 1 730 407
Tilikauden poistot 1 688 778 1 815 224

Kertyneet poistot kauden lopussa 4 856 768 3 545 630
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 277 297 14 723 504

Koneet ja muu kalusto
Hankintameno 1.1. 998 036 818 441

Lisäykset 255 135 186 691
Vähennykset 77 464 7 097

Hankintameno kauden lopussa 1 175 706 998 036
Kertyneet poistot 1.1. 430 357 230 993
Vähennysten kertyneet poistot 77 464 7 097
Tilikauden poistot 186 967 206 461

Kertyneet poistot kauden lopussa 539 859 430 357
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 635 847 567 679

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 689 125 1 201 517

Lisäykset 866 526 581 808
Vähennykset
Valmiiden siirrot keskeneräisistä 689 125 1 094 200

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 866 526 689 125

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 19 920 162 20 402 380
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31.12.2013 31.12.2012
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 4 800 4 800
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 4 800 4 800

Konserniyritykset

Ice Advisors Oy, Helsinki
Konsernin omistusosuus% 60 60

Oma pääoma 31.12. 70 747 44 212
Tilikauden tulos 26 535 3 932

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 835 586 2 280 681
Saamiset konserniyrityksiltä 35 844 2 952
Muut saamiset 344 519 282 071
Siirtosaamiset 845 360 979 649
Yhteensä 3 061 309 3 545 352

9 Siirtosaamisten olennaiset erät
Saimaan määräraha 351 941 335 903
Polttoaineen valmistevero 110 440 139 200
Kelakorvaus työterveyshuollosta 149 130 143 478
Muut erät 233 849 361 068
Yhteensä 845 360 979 649

10 Oman pääoman muutokset
Osakepääoma 2 000 000 2 000 000

Apporttimerkintä 0 0
Osakepääoma kauden lopussa 2 000 000 2 000 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 033 796 10 033 796
Lisäys 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 033 796 10 033 796

Edellisten tilikausien voittovarat 1 888 463 213 841

Tilikauden voitto/tappio 957 993 2 102 304

Oma pääoma yhteensä 14 880 252 13 922 259

Voitonjakokelpoiset varat 12 880 252 11 922 259

tasEEn LiitEtiEdot ja Vastuusitoumuksia koskEVat LiitEtiEdot
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31.12.2013 31.12.2012
11 Tilinpäätössiirtojen kertymä  

Poistoero aineettomista hyödykkeistä 5 106 5 106
Poistoero rakennuksista ja rakennelmista 225 827 139 669
Poistoero koneista ja kalustosta 4 007 337 2 783 072
Yhteensä 3 776 404 2 638 297

12 Vieras pääoma

Korollinen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 3 020 833 6 870 833
myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä 0 2 620 833

Laskennalliset verovelat, joita ei ole merkitty taseeseen
Tilinpäätössiirroista 925 219 646 383
Yhteensä 925 219 646 383

Siirtovelkojen olennaiset erät
Jaksotetut henkilösivukulut 184 890 173 387
Jaksotetut lomapalkkavelat hs.kuluineen 3 427 683 3 382 208
Muut erät 400 731 584 925
Yhteensä 4 013 304 4 140 520

Vuokravastuut 31.12.2013 31.12.2012
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 393 695 351 113
Myöhemmin maksettava 0 91 519
Yhteensä 393 695 442 632

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 7 427 6 224
Myöhemmin maksettava 9 703 4 025
Yhteensä 17 129 10 249

Muut tilaussopimuksiin perustuvat vastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 777 316 677 316
Myöhemmin maksettava 0 0
Yhteensä 777 316 677 316

VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ
Finnpilot Pilotage Oy:n päättyneen tilikauden voitto oli 957 992,72 euroa ja jakokelpoiset varat ovat 
12 880 251,54 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2013 osinkoa  
2,994 euroa / osake, yhteensä 239 498,18 euroa ja loput tilikauden tuloksesta siirretään  
edellisen tilikauden voittovarat tilille.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN  
ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 14. maaliskuuta 2014

Soili Suonoja Pekka Kettunen Maarit Lindström Virpi Mäkelä
puheenjohtaja

Ilpo Virtanen Tero Jalonen Matti Pajula
  toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 17. maaliskuuta 2014

Jorma Nurkkala, KHT, JHTT

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVOJA

Oman pääoman tuottoprosentti  =

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti  =

Omavaraisuusaste prosentteina  =

Nettovelkaantumisaste  =

tulos ennen satunnaisia eriä

oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)

tulos + korko ja muut rahoituskulut

taseen loppusumma  korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

oma pääoma

taseen loppusumma  saadut ennakot

korolliset velat  rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

oma pääoma
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Finnpilot Pilotage Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Finnpilot Pilotage Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallin
non tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.  

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne anta
vat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista kos
kevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.  

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toi
mintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme 
suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintar
kastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 
hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingon
korvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toiminta
kertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 
riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on 
yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asian
mukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen so
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristirii
dattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiö lain 
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamal
tamme tilikaudelta.

Helsingissä 17. maaliskuuta 2014
KPMG OY AB

Jorma Nurkkala
KHT, JHTT
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CorPoratE goVErnanCE

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA  
SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Luettelo kirjanpitokirjoista:

Päiväkirjat ATKlistoina
Pääkirjat ATKlistoina
Käyttöomaisuuserittelyt ATKlistoina
Tasekirja Sidottuna kirjana
Taseerittelyt Sidottuna kirjana
Myyntireskontra ATKlistoina
Ostoreskontra ATKlistoina
Palkkakirjanpito ATKlistoina

Tositelajit:

Palkkatositteet 1 ATKlistoina
Myyntilaskut 20001 Paperitositteina
Ostolaskut 30001 Elektroninen arkisto
Käteisostotositteet 40001 Paperitositteina
Matkalaskut 300001 Elektroninen arkisto
Maksutositteet 60001 ATKlistoina
Muistiotositteet 70001 Paperitositteina
Käyttöomaisuustositteet 90001 ATKlistoina
Suoristustositteet 150001 ATKlistoina
Pankkitositteet 200001 ATKlistoina

Tositteiden säilytystapa:

Tasekirjat säilytetään yhtiön arkistotiloissa pysyvästi ja muut kirjanpitokirjat sekä tililuettelo vähintään  
10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna 
yhtiön tiloissa arkistomapeissa vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt. Ostolas
kut säilytetään elektronisessa arkistossa, jonka tietokanta on tallennettu järjestelmän toimittajan palvelimelle 
sekä CDROMlevylle.



65

YRITYSVASTUUN RAPORTOINTIMALLI 
Listaamattomat valtioomisteiset yhtiöt, periaatepäätös 3.11.2011

Vastaavuus ViiteGRI-
indeksiin

Sivu 
tai kommentti

1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet   (2.1–2.9) s. 6–9
1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet
 Arvot ja toimintaperiaatteet   4.8 s. 8

Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista   4.9 s. 7–8, 39–43 ja 51
Ylimmän johdon tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista ja vastata siitä   (DMA) s. 7–9
Organisaation ja yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja ylimmän 
johdon palkitsemiseen

  4.5 s. 20 ja 49

Yhteiskuntavastuun organisaatio ja vastuut   (DMA) s. 7–9
Yhteiskuntavastuun olennaisten asioiden määrittely   3.5 s. 8–9
Yhteiskuntavastuun riskit ja mahdollisuudet  (1.2) s. 8 ja  48–49

1.3 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus
Organisaation keskeiset sidosryhmät ja sidosryhmien odotukset   4.14, 4.15 s. 31
Kuvaus sidosryhmävuorovaikutuksen tavoista eri sidosryhmien kanssa   4.16 s. 27–31
Sidosryhmien esiin nostamat asiat ja huolenaiheet ja 
kuinka organisaatio on näihin vastannut

  4.17 s. 27–31

2. Taloudellinen vastuu
2.1. Taloudellisen vastuun johtaminen
2.1.1 Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Taloudelliset tavoitteet  (DMA) s. 9, 39–41 ja 47–61
Raportointikauden tulokset suhteessa tavoitteisiin  (DMA) s. 9, 39–41 ja 47–61
Kuvaus raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja saavutuksista  (DMA) s. 9, 39–41 ja 47–61
Avaintunnusluvut  (DMA) s. 9 ja 41

2.2 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut EC1 s. 41
2.2.3 Valtiolta saatu taloudellinen tuki (Saimaan tuki)  EC4 s. 39–41 ja 47
2.2.4 Välilliset taloudelliset vaikutukset (luotsauksen vaikuttavuus)  EC9 s. 12 ja 15

3. Henkilöstö
3.1 Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka  (DMA) s. 17–22

Kuvaus esimiestoiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista  s. 18
3.1.2 Henkilöstötavoitteet

Henkilöstötavoitteet ja tulokset  (DMA) s. 17–25
Kuvaus raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja 
saavutuksista henkilöstöön liittyen

 (DMA) s. 17–25

3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne
3.2.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä 31.12 (tilikauden lopussa)  LA1 s. 24 ja 49
Henkilöstö keskimäärin  s. 24
Henkilöstön jakauma alueiden mukaan  LA1 s. 24
Henkilöstön jakauma tehtävien mukaan  s. 24

3.2.2 Työsuhteet
Vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuus 31.12  LA1 s. 24
Kokoaikaisten ja osaaikaisten työsuhteiden osuus 31.12  LA1 s. 24

3.2.3 Vaihtuvuus LA2 raportointia  
kehitetään

Päättyneiden työsuhteiden lukumäärä päättymissyyn mukaan jaoteltuna s. 25
3.2.4 Työsuhteiden kesto raportointia 

kehitetään
3.2.5 Henkilöstön ikärakenne ja keskiikä  s. 24

Henkilöstön ikärakenne  LA13 s. 24
Henkilöstön keskiikä  s. 24
Eläkkeelle jääneiden lukumäärä s. 25
Keskimääräinen eläköitymisikä s. 25
Kuvaus, miten organisaatio on varautunut henkilöstön eläköitymiseen s. 21–23

Vastaavuus periaatepäätöksen kanssa
 Ei vastaa   Ei raportoitavaa Vastaa
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Vastaavuus ViiteGRI-
indeksiin

Sivu 
tai kommentti

3.3 Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset/Henkilöstön ja 
työnantajan väliset suhteet

3.3.1 Irtisanomiset ja lomautukset s. 25
Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden osuus LA4 s. 17
Voimassa olevat työehtosopimukset s. 17

3.4 Tasaarvo  
3.4.1 Henkilöstön sukupuolijakauma  

Henkilöstön sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin  LA13 s. x
Hallituksen ja ylimmän johdon sukupuolijakauma  LA13 s. 42–43

3.4.2 Tasaarvosuunnitelma s. 18
3.5 Palkitseminen  
3.5.1 Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot  s. 20 ja 49
3.6 Osaamisen kehittäminen ja koulutus  
3.6.1 Kehityskeskustelut

Säännöllisten kehityskeskustelujen piiriin kuuluvan henkilöstön osuus  LA12 raportointia  
kehitetään

Kuvaus kehityskeskustelukäytännöistä ja 
henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista

 s. 18

3.6.2 Koulutus ja osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutustaustan jakauma raportointia 

kehitetään
Kuvaus keskeisistä koulutushankkeista ja koulutuskäytännöistä  s. 17–18
Koulutuspäivien määrä henkilöä kohti LA10 raportointia 

kehitetään
Koulutuskustannukset raportointia 

kehitetään
3.7 Työhyvinvointi  
3.7.1 Henkilöstötyytyväisyys

Kuvaus henkilöstötutkimusten tuloksista ja niiden kehityksestä  s. 21–23
Kuvaus henkilöstötutkimusten tulosten perusteella toteutetuista 
toimenpiteistä

 s. 18–19

3.7.2 Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi  s. 21–23
3.8 Työterveys ja turvallisuus  
3.8.1 Tapaturmat  s. 21

Kuvaus työterveys ja turvallisuusjohtamisesta sekä hankkeista ja toimenpiteistä  s. 21–23
Tapaturmien lukumäärä ja poissaolot  (LA7) s. 21
Tapaturmataajuus per miljoonaa työtuntia LA7 raportointia  

kehitetään
3.8.2 Sairauspoissaolot  (LA7) s. 25

Sairauspoissaoloprosentti  s. 24
Ammattitautien lukumäärä LA7 raportointia  

kehitetään
3.8.3 Työterveys

Kuvaus työterveyshuollosta  s. 21
Keskimääräiset sairauspoissaolot (osuus kokonaistyöajasta) s. 25

4. Ympäristö
4.1 Ympäristöjohtaminen
4.1.1 Toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset, riskit ja mahdollisuudet  

Kuvaus tärkeimmistä ympäristövaikutuksista  (1.2) s. 33–37
Kuvaus toimitusketjun keskeisistä ympäristövaikutuksista  s. 33–37
Kuvaus keskeisistä ympäristöriskeistä ja mahdollisuuksista (1.2)

4.1.2 Ympäristöjohtaminen (periaatteet ja vastuut)  raportointia  
kehitetään

4.1.3 Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen raportointia  
kehitetään

4.2 Ympäristötunnusluvut  
4.2.1 Energia

 Suora energiankulutus (omassa energiantuotannossa käytetty energia) EN3 raportointia  
kehitetään

 Epäsuora energiankulutus (ostettu sähkö, lämpö) EN4 raportointia  
kehitetään
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 Kuvaus energiankulutuksen merkityksestä organisaation toiminnassa (1.2) raportointia  
kehitetään

Energiatehokkuuden parantaminen EN5, EN6, 
EN7

raportointia  
kehitetään

Kuvaus toimenpiteistä energiatehokkuuden parantamiseksi,  
energian säästämiseksi tai uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi

EN5 , EN6, 
EN8

s. 39

4.2.2 Päästöt ilmaan raportointia  
kehitetään

4.2.3 Vesi
Vedenkulutus EN8 raportointia  

kehitetään
4.2.4 Jätteet

Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti EN22 raportointia  
kehitetään

Jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen raportointia  
kehitetään

4.2.5 Määräystenmukaisuus ja ympäristökustannukset
Merkittävät ympäristövahingot ja kuvaus aiheutuneista ympäristövaikutuksista 
sekä ehkäisevistä toimenpiteistä

EN28 ei raportoitavaa

4.2.6 Tuotteet ja palvelut EN30 raportointia  
kehitetään

4.2.7 Kuljetukset EN29 raportointia  
kehitetään

5. Yhteiskunta
5.1 Paikallisyhteisöt (kuvaus vaikutuksista) raportointia  

kehitetään
5.2 Lahjonta ja korruptio  
5.2.1 Lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt raportointia  

kehitetään
5.3 Poliittinen vaikuttaminen  
5.3.1 Poliittinen vaikuttaminen ja poliittiset tuet SO6 ei raportoitavaa
5.4 Kilpailun rajoitukset  
5.4.1 Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen ja määräystenmukaisuus 

(luotsauslaki)
 78 ja 11 sekä  

3940

6. Tuotevastuu
6.1 Asiakastyytyväisyys
6.1.1 Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys   PRS s. 28
6.2 Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuus  ei raportoitavaa
6.3 Tuote ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä (luotsausmaksut)   PR3 s. 39

7. Ihmisoikeudet
7.1 Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat  ei raportoitavaa

8. Toimitusketju
8.1.1 Hankintaperiaatteet ja politiikat  s. 39

Kuvaus toimittajille suunnatuista toimintaohjeista tai periaatteista raportointia  
kehitetään

9. Raportointi- ja laskentaperiaatteet   s. 44
 

Vastaavuus periaatepäätöksen kanssa
 Ei vastaa   Ei raportoitavaa Vastaa
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