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Finnpilot Pilotage Oy julkaisee  
vuodelta 2015 vuosiraportin,  
joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut,  
hallituksen toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen.
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Organisaatio ja johtaminen
Finnpilot Pilotage Oy tuottaa luotsauspalvelua, jolla varmistetaan merenkulun 
turvallisuus ja sujuvuus sekä ennaltaehkäistään ympäristöonnettomuuksia.

Finnpilot on liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka omis-
taa valtio. Luotsaustoimintaa säädellään luotsaus-
laissa 21.11.2003/940 ja luotsausasetuksessa 
10.3.2011/246. Finnpilotilla on yksinoikeus luotsaus-
toimintaan Suomessa.

Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua valtakunnallisesti 
kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille ja se on vel-
voitettu hoitamaan tehtäväänsä myös mahdollisissa 
poikkeusoloissa.

Finnpilot toimii valtakunnallisesti Suomen  aluevesillä 
ja Saimaalla.

Finnpilotin visiona on olla kansainvälisesti arvoste-
tuin ja tehokkain luotsausorganisaatio. Kunkin yritys-
vastuuta koskevan teeman kohdalla on nostettu 
esille siihen liittyvä strateginen tavoite.

Finnpilot Pilotage Oy on osakeyhtiö, joka toimii 
osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla. Finnpilotin 
hallinnointi ohje ja johtoryhmän ja hallituksen jäsenet 
esitellään kohdassa Vastuu yhteiskunnalle.

FINNPILOT PILOTAGE OY

YHTIÖN ARVOT 

 ■ Turvallisuus 
Toimintamme lähtökohtana on  
turvallisuus. Tuotamme turvallisuutta 
ihmisten, ympäristön ja merenkulun 
hyväksi.  

 ■ Yhdessä tekeminen 
Kehitämme yhdessä toimintaamme. 
Kunnioitamme ja arvostamme  
asiakkaitamme, toisiamme sekä 
työtämme. 

 ■ Uudistuminen 
Arvioimme toimintaympäristöämme. 
Uudistamme toimintaamme asiakas-
lähtöisesti ja määrätietoisesti.
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Yritysvastuun teemat 
Yritysvastuulle on määritelty viisi teemaa, joista raportoidaan vuosittain.  
Teemat ovat luotsaus, henkilöstö, sidosryhmät, ympäristö ja yhteiskunta. 

Perustehtävä on luotsaus, jonka vaikuttavuus ta-
kaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden sekä 
meren kulun 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 tulostavoitteen 
mukaista.

Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat varustamot, 
laivan selvittäjät ja satamat, jotka odottavat palvelun 
jatkuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. 

Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympäristö-
onnettomuuksia ja suojella haurasta meriympäris-
töä. Yrityksen oman toiminnan ympäristövaikutuk-
set pyritään minimoimaan.
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Luotsauksen palvelutasoa mitataan luotsin odotusajoilla. Rannikolla odotusaika on enintään kolme tuntia ja Saimaalla 
kuusi tuntia. Palvelutavoitteena on pitää odotusaika alle näiden tuntimäärien 99,0 % luotsauksista.
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin vuonna 2015 luotsauksen yhteydessä sähköisellä palautelomakkeella. Kysely tehtiin 
1059 luotsauksesta alusten päälliköille.
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 vähäinen kohtalainen  suuri 

Vaikutus Finnpilot Pilotagen liiketoimintaan
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Strategiset avainluvut

Näkökulma Tavoite Mittari Tavoite 2015  Toteutui

Asiakas Täsmällinen palvelu 
Asiakastyytyväisyys

Palveluehtojen mukainen toteutuminen 
Asiakastyytyväisyysindeksi (1-7)

≥ 99 %
5,8

99,9 %
6,7 

Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kustannus / luotsaus (€) 
Kustannus / luotsattu maili (€) 
Kustannus/htv (t€)
Kuljetuskustannus/luotsaus (€)

< 1400 
< 75 

< 112
< 580

1465
76

110
606

Taloudellinen Hyvä kannattavuus 
 
Hyvä vakavaraisuus 
Hyvä maksuvalmius 

Liiketulos % liikevaihdosta 
Sijoitetun pääoman tuotto % 
Omavaraisuusaste % 
Quick ratio 

6 %
11

> 50 
> 1,1 

4,5 %
9,9 %

55,2 %
1,3

Oppiminen ja 
kasvu

Tyytyväinen henkilöstö 
Alhaiset poissaolot 
Työturvallisuus 

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

> 4,1 
< 3,5 %

< 17 

4,3
3,9 %

15 

VASTUU YHTEISKUNNALLE

8. Avoimuus ja läpinäkyvyys

9. Kustannustehokkuus

10. Hankinnat

11. Erityistehtäväyhtiön rooli 

12. VASTUU SIDOSRYHMILLE
13. Toiminnan kehittäminen

14. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

15. 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
16. 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

17. Oman toiminnan vaikutukset

18. Meriympäristön suojelu

12.

13.

14.

15.

16.
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”Vuosi 2015 on ollut 
taloudellisista haasteista 
huolimatta hyvä vuosi.”
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Toimitusjohtajan katsaus
Luotsaus on osa ulkomaankaupan logistista ketjua. 
Se varmistaa osaltaan merenkulun turvallisuutta ja 
tehokasta toimintaa. Me luotsauksen parissa työs-
kentelevät olemme ajan hermolla myös Suomen 
taloustilanteesta. Talouden suhdannevaihtelut nä-
kyvät luotsausten määrässä. Luotsausmäärä aleni yli 
kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Talou-
dellisen kehityksen suuntaa ei ole, ajoittaisista toi-
veikkaista näkemyksistä huolimatta, saatu nousuun 
Suomessa. 

Luotsaustoiminnan verkoston laajuus ja rakenne 
ovat entisen suuruiset. Alentunut luotsauskysyntä 
tuo paineita kustannusrakenteeseen ja siihen, että 
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet pystytään 
saavuttamaan. Kuluneen vuoden aikana Finnpilotissa 
on tehty paljon työtä asian tiimoilla. Työtä ei ole teh-
ty turhaan, sillä pystyimme pääosin saavuttamaan 
asetetut tavoitteet ja budjetin mukaisen tuloksen. 
Tämä on meidän tärkeä osamme näissä talkoissa, 
jossa Suomen talous ja toiminnan rattaat pyritään 
yhteisin ponnistuksin pitämään kunnossa.

Ilman toiminnan jatkuvaa kehittämistä emme olisi 
edellä kuvattuun tulokseen päässeet. Toimintamme 
ja työkalujen arviointi ja kehittäminen ovat oleellinen 
osa työtämme. Hallinnon tehtävänä on tehdä suun-
nitelmia ja arvioita uusista hankkeista. Henkilöstön 
saaminen mukaan hankkeisiin, niitä valmisteleviin 
työryhmien ja päätösten toteutukseen luovat edel-
lytykset uudistusten onnistumiselle.

 Kuluneen vuoden aikana on viety eteenpäin useita 
hankkeita. Henkilöstön työssä jaksamisen edistämi-
seen tähtäävä Leidarit - hanke on saatu päätökseen. 
Tavoitteena on ollut henkilöstön oman aktiivisuuden 
herättäminen ja mahdollisuuksien luominen omasta 
kunnosta ja jaksamisesta huolehtimiseen. Yötyö on 
erottamaton osa luotsaustoimintaa. Yötyön rasit-
tavuutta on selvitetty yhdessä Työterveyslaitoksen 
kanssa. Saatua tietoa hyväksi käyttäen pyritään alu-
eellisien työryhmien avulla löytämään ne toimintata-
vat, joilla yötyön rasittavuus saadaan kullakin luotsi-
asemalla mahdollisimman vähäiseksi. 

Luotsaus- ja kuljetustoiminnassa on paino-
piste ollut digitaalisten toimintojen kehittämises-
sä ja käyttöönotossa. Kaluston käyttöä tehostavaa 
kalustojärjestelmää  on lähdetty rakentamaan. Tämä 
työ jatkuu edelleen. mPilot - järjestelmä on saatu 

toimimaan suuressa osassa luotsausalueita. Loput-
kin alueet saadaan mukaan ensi kesään mennessä. 
Järjestelmän rakentaminen on ollut mittava työ. Sik-
si onkin hyvä, että asiakkailta ja henkilöstöltä saatu 
palaute uudesta järjestelmästä on ollut myöntei-
nen. Intranetin uudistaminen on myös saatu lähes 
valmiiksi. Nämä ja useat muut toteutetut hankkeet 
tähtäävät asiakaspalvelun ja sisäisten toimintojen 
edelleen kehittämiseen.

Vuoden 2016 aikana on odotettavissa laki luotsaus-
lain muuttamisesta ja lisäksi luotsausasetuksen  
muutos. Näillä voi olla merkittäviä vaikutuksia luot-
sauspalvelun tuottamiseen. Odotamme mielenkiin-
nolla meilläkin lausunnolla olleen lakiuudistuksen lo-
pullista sisältöä. Vuoden 2016 taloudelliset näkymät 
eivät poikkea merkittävästi kuluneesta vuodesta. 
Nousu kausi antaa odottaa tulemistaan. Liikenne-
määrissä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. 
Valtioneuvosto  on käynnistänyt sääntelyn purkuun 
tähtäävät toimenpiteet. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö arvioi liikennehallinnon palveluja ja niiden tuot-
tamista. Odotamme mielenkiinnolla näiden hankkei-
den vaikutusta merenkulkuun ja luotsaustoimintaan. 

Kulunut vuosi 2015 oli taloudellisista haasteista 
huolimatta hyvä vuosi. Merenkulku on sujunut Suo-
men vesialueilla hyvin. Suurempia onnettomuuksia 
ei ole tapahtunut. Talvi on ollut merenkulun kannalta 
melko helppo. Säiden haltija on kylläkin antanut tuul-
ta ja sadetta enemmän kuin olisi ollut tarpeen. Nämä 
seikat osoittavat osaltaan, että luotsaus palvelu on 
oleellinen osa merenkulun turvallisuutta ja tehok-
kuutta. Vesialueillamme liikkuvat alukset tarvitse-
vat entistä enemmän alueellista asian tuntemusta ja 
haastavien olosuhteiden hallintaa. Aluskoon kasvu ja 
merenkulun globalisaatio vaikuttavat tähän asiaan. 
Luotsaus on kuitenkin yksi osa kokonaisuutta. Tär-
keää on kokonaisuuden toiminta. Asiakkaiden, viran-
omaisten, sidosryhmien ja Finnpilotin henkilöstön 
hyvä ja kitkaton yhteistoiminta luovat edellytykset 
hyvälle lopputulokselle. Siksi haluankin kiittää kulu-
neesta vuodesta kaikkia edellä mainittuja ja muita 
toimintaamme lähellä olevia tahoja. Suuri kiitos teil-
le kaikille hyvästä yhteistyöstä.
         
Matti Pajula
Toimitusjohtaja

VUOSI 2015
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Yritysvastuun keskeiset 
saavutukset
Vuosi 2015 oli maamme taloudellisesta tilanteesta johtuen edelleen 
laskevien luotsausmäärien aikaa. Luotsatun liikenteen osuus Suomen 
satamakäynneistä oli vuonna 2015 noin 33 %.

Vuonna 2015 luotsauksella estettiin 35 vakavaa on-
nettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi 
arviomme mukaan voinut olla lähes 40 miljoonaa 
euroa. Luotsauksen koko vaikutus meriliikenteen 
turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2015 yli 
60 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskun-
nalle. Yksi euro luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle 
kaksi takaisin. Luotsauksen vakuttavuuden laskenta-
malli on esitetty sivulla 19.

Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua kaikille luotsat-
tavaksi määrätyille väylille. Luotsauskysynnän lasku 
vaikuttaa suoraan yhtiön liikevaihtoon ja toiminnan 
kannattavuuteen. Tasapuolisen palvelun takaaminen 
kaikille väylille koko maahan edellyttää yhtiön hin-
noittelun ja resurssien jatkuvaa optimointia. 

Luotsauksen palvelutasoa mitataan luotsin odo-
tusajoilla. Rannikolla odotusaika on enintään kolme 
tuntia ja Saimaalla kuusi tuntia. Odotusajat ovat lii-
kenne- ja viestintäministeriön vahvistamat. Palve-
lutavoitteena on pitää odotusaika alle näiden tunti-
määrien 99,0 % luotsauksista. Vuonna 2015 tavoite 
täyttyi 99,9 %. Vuonna 2015 luotsattiin noin 24 000 
kertaa ja noin 460 000 merimailia. Palvelulupausta 
pitempiä odotuksia oli 0,1 % eli noin 32 kertaa.

Luotsauspalvelun toteuttaa Finnpilotin henkilöstö. 
Yhtiön keskeinen toiminnallinen riski on henkilöstön 
työkyvyn mahdollinen heikkeneminen. Tähän pyri-
tään vaikuttamaan suunnitelmallisella työllä työhy-
vinvoinnin edistämiseksi.

Vuonna 2015 toteutettiin yhteistyössä Työter-
veyslaitoksen kanssa Yö Väylällä –tutkimus, jossa 
mitattiin  luotsaushenkilöstön epäsäännöllisen vuo-
rotyön kuormittavuutta ja työstä palautumista. Kes-
keinen tulos oli, että työviikon aikana ei saada riit-
tävästi palauttavaa unta. Tutkimuksen perusteella 
perustettiin alueellisia työryhmiä, joiden tehtävänä 
on tehdä esityksiä alueellisten työ- ja lepoaikajärjes-
telyjen kehittämisestä.

Luotsauspalvelun sujuvuutta parannettiin mobiilin 
toiminnanohjausjärjestelmä mPilotin käyttöönoton 
myötä. Vuoden 2016 alussa mPilot on käytössä kai-
killa luotsausalueilla. mPilot mahdollistaa luotsaus-
prosessin reaaliaikaisen seurannan lisäksi sähköisen
laskutuksen, lepoaikojen tarkan seurannan ja asia-
kaspalautteen keräämisen tehokkaasti ja kattavasti.

Finnpilotin koko organisaatio saatiin vuonna 2015 
ISO 9001 –laatusertifioinnin piiriin. Vuonna 2016 
aloitetaan työ ISO 14001 ympäristöjärjestelmän 
vaatimusten täyttämiseksi.

VUOSI 2015

Vuonna 2015 
luotsattiin noin 

24 000 
kertaa
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Vastuu luotsauksesta
Tuotamme kaikissa oloissa luotsauspalvelua, joka varmistaa merenkulun 
toimivuuden ja turvallisuuden sekä vähentää merkittävästi  
ympäristöonnettomuuksien riskejä. 

Luotsauslaissa määritellään luotsauspalvelun tavoit-
teeksi  alusliikenteen turvallisuuden edistäminen 
sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien hait-
tojen ehkäiseminen. 

Finnpilotin tarjoama luotsauspalvelu on osa Suomen 
logistista kuljetusketjua maailmalle. Noin kolmasosa 
maahan tulevista ja maasta lähtevistä aluksista käyt-
tää Finnpilotin luotsauspalveluja. Luotsauspalvelun 
kysynnän kehitys riippuu Suomen tuonnin ja viennin 
kehityksestä.

Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, 
jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana 
sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana.
 
Luotsauspalvelua tarjotaan Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafin luotsattavaksi määräämillä väylillä 
Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-
alueella.

Operatiivinen toiminta on jaettu kuuteen luotsaus-
alueeseen, joiden toiminnan käytännön organisoin-
nista vastaavat alueluotsivanhimmat. Luotsintilauk-
sia otetaan vastaan kolmella alueella, jotka ovat Itä 
(Saimaa ja Kotka), Etelä (Helsinki) ja Länsi (Saaristo-
meri, Selkämeri ja Perämeri).

Merenkulun sujuvuus ja turvallisuus
Suomeen johtavat meriväylät ovat kapeita ja kivi-
pohjaisia.   Lähes kaikki väylät jäätyvät talvella. 

Noin 33 %  
maahan tulevista  
ja lähtevistä aluksista  
käyttää Finnpilotin  
luotsauspalveluja

YRITYSVASTUU

▲  Nesteen öljytankkeri Masteran päällikkö Krister Henriksson ja luotsi Jouni Räty tutkimassa mPilotin tietoja.
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Oulu

Kemi

Tornio

Raahe

Kokkola

Pietarsaari

Vaasa

Pori

Rauma

Savonlinna

Kotka

Hamina

Helsinki

Lappeenranta

Turku

 LUOTSAUSALUEET 
 
 Luotsi- tai tukiasema

1. Perämeri: 
 Ajos, Hailuoto, Oulu, Raahe,    
 Kokkola, Leppäluoto, Vaasa

2. Selkämeri: 
 Kaskinen, Rauma, Pori

3. Saaristomeri: 
 Uusikaupunki, Turku, Maarianhamina,  
 Utö, Hanko

4. Helsinki: 
 Harmaja, Emäsalo

5. Kotka: 
 Kotka, Orrengrund

6. Saimaa: 
 Lappeenranta,  Savonlinna

Maarianhamina

Hanko

Uusikaupunki

Ajos

Hailuoto

Leppäluoto

Utö

Harmaja

Emäsalo

Orrengrund

2

1

3

4

5

6Kaskinen



15

 Asiakkaat säästävät luotsin avulla matka-aikaa 
muutamista tunneista talvella jopa useisiin päiviin. 
Luotsin merkitys liikenteen sujuvuuden edistäjänä 
on vain kasvanut liikennemäärien nousun, aluskoon 
kasvun ja meriliikenteen aina vain tarkemman aika-
taulutuksen myötä.

Yleisimpiä merionnettomuuksien syitä ovat inhimil-
linen erehdys ja haastavat ulkoiset olosuhteet kuten 
kova tuuli ja jäät. Luotsauspalvelulla voidaan usein 
pienentää yleisimpiä onnettomuusriskejä. Luotsin 
ammattitaito tukee aluksen oman henkilöstön osaa-
mista, mikä vähentää inhimillisten virheiden mahdol-
lisuutta. Luotsin ammattitaito auttaa myös ulkoisten 
tekijöiden eli sää- tai jääolojen hallinnassa. 

Luotsauksen palvelutasoa mitataan luotsin odotus-
ajoilla. Rannikolla odotusaika on enintään kolme 
tuntia ja Saimaalla kuusi tuntia. Palvelutavoitteena 
on pitää odotusaika alle näiden tuntimäärien 99,0 % 
luotsauksista. Vuonna 2015 tavoite täyttyi 99,9 %.

Vuoden 2015 aikana aloitettiin mPilot-ohjelmiston 
operatiivinen käyttö Helsingin, Kotkan ja Perämeren  

luotsausalueilla. mPilot mahdollistaa luotsauspro-
sessin reaaliaikaisen seurannan lisäksi sähköisen 
laskutuksen, lepoaikojen tarkan seurannan ja asia-
kaspalautteen keräämisen tehokkaasti ja kattavasti.

Vuonna 2016 luodaan Saimaan alueen liikenteel-
le simuloitu malli, jolla voidaan testata eri tapoja 
luotsaus palvelun organisoimiseksi. Mallia voidaan 
käyttää hyödyksi Saimaan luotsaus palvelun suunnit-
telussa.

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

Vuonna 2015 luotsit tekivät 2 158 poikkeama-
havaintoa. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen 
henkilöstön ammattitaitoon erityisesti talvioloissa ja 
aluksen käsiteltävyyteen, ohjailupotkureiden toimin-
taan, turvalaitteisiin ja muuhun liikenteeseen.

Savonlinna

Vuonna 
2015 luotsit 
tekivät 2158 
poikkeama-
havaintoa

YRITYSVASTUU
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Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu 
meri liikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meri-
liikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteis-
summana. Vuonna 2015 luotsauksella estettiin 35 
vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kus-
tannus olisi voinut olla lähes 40 miljoonaa euroa. 
Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen 
ja sujuvuuteen oli vuonna 2015 noin 65,7 miljoonan 
euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. 1 euro 
luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle yli 2 takaisin. 
Laskennassa käytetyt mallit on esitetty tunnusluku-
taulukoiden ohessa.

Tavoitteena on koko ajan kehittää yhtiön omaa 
poikkeamien ja turvallisuuspuutteiden analy-
sointia. Tätä varten perustettiin vuonna 2015 
Safety- ryhmä, johon kuuluu kuusi luotsia ja yksi 
luotsikutterin hoitaja. Ryhmän toiminta käynnistyy 
vuoden 2016 aikana, kun arviointiin tarvittavat työ-
kalut on saatu kuntoon. Poikkeamat raportoidaan 
jatkuvasti  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

▲  iPadilla käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä mPilot on käytössä koko maassa. 
Se mahdollistaa mm. suoran asiakaspalautteen antamisen luotsauspalvelusta.

Luotsauspalvelun laatu
Finnpilotin luotsausprosessi tuli osittain ISO 9001 
laatujärjestelmän piiriin vuonna 2012. Vuonna 2015 
laatusertifionti ulotettiin koskemaan yhtiön koko 
toimintaa. DNV GL:n vuoden 2015 lopussa suoritta-
massa ulkoisessa auditoinnissa tehtiin useita positii-
viisia havaintoja:

 ■ organisaation sisäinen viestintä on parantunut
 ■ henkilöstötyytyväisyyden arvosana on parantu-

nut vuosittain
 ■ odotusajat ovat tavoitetasolla
 ■ kutterinkuljettajien perehdytysohje on laadittu
 ■ mPilot (mobiili pilotweb) on pääosin otettu 

käyttöön
 ■ kalustotyötilan käyttöönotto on aloitettu 

Vuonna 2016 rakennetaan yhtiölle ISO 14 001 
ympäristö järjestelmä. Tässä työssä huomioidaan 
myös lainsäädännön energiatehokkuutta koskevat 
uudet määräykset.

Vuonna 2015
luotsauksella
estettiin 
35 vakavaa 
 onnettomuutta
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▲ Jarkko Toivola on Liikenneviraston meren-
kulun johtava asiantuntija ja talvimerenkulku-
yksikön päällikkö.

Oman iPad –sovelluksen eli mPilotin kehitys-
työ vei yhtiöltä kolmisen vuotta. mPilot mah-
dollistaa luotsausprosessin reaaliaikaisen 
seurannan lisäksi sähköisen laskutustiedon 
välittämisen, lepoaikojen tarkan seurannan 
ja asiakaspalautteen keräämisen tehokkaasti 
ja kattavasti. Luotsit käyttävät iPadilla myös 
työsähköpostia, intraa, sääsovelluksia, navi-
gointiohjelmia ja ottavat kuvia väylän vaaran-
paikoista asiakkaita varten.

Vuoden 2015 alussa avattiin Finnpilotin 
uudet julkiset verkkosivut, joiden suosituim-
maksi palveluksi nousi nopeasti liikenneti-
lannekartta. Kartalla voi seurata luotsatta-
vaa liikennettä. Alukset on palvelun tilanteen 
mukaan merkitty värikoodein. Finnpilotin 
palvelun perustana on Liikenneviraston tar-
joama avoin AIS-tieto eli ajantasainen tieto 
meri alueen ja Saimaan alusliikenteestä. Li-
säksi uusilla sivuilla voi seurata liikenneluet-
telosta luotsintilauksia ja luotsausmaksulas-
kurilla tarkistaa arvion luotsauksen hinnasta.

Jarkko Toivola Liikennevirastosta tote-
aa Finnpilotin liikenne tilanne   palvelusta   näin: 
– Karttapohjainen ja ajantasainen esitys alus-

ten paikasta, liikkeestä ja luotsauksen tilasta 
auttaa kaikkia merenkulun toimijoita hah-
mottamaan kokonaisliikennetilannetta sekä 
ennakoimaan ja sopeuttamaan omaa toimin-
taansa kustannus tehokkuuden ja luotetta-
vuuden parantamiseksi. Yhdessä talvime-
renkulun ja jään murron tilanteesta kertovan 
itämerenmaiden BaltIce.org sivuston kanssa 
voidaan tehokkaasti viestiä luotsauksen ja 
jäänmurron toiminnoista asiakkaille ja muille 
toimijoille.

Vuoden 2016 aikana Finnpilotin toiminnan 
digitalisointi jatkuu. Kaluston käytön seuran-
taan on luotu räätälöity sovellus Podio-työ-
tilaan ja intranetin iPadilla ja älypuhelimella 
toimiva mobiilisovellus otetaan käyttöön. 

Itse luotsauspalvelua ei ehkä vielä hyvin 
pitkään aikaan voida tuottaa etänä ja virtu-
aalisesti, mutta digitalisaatiolla voidaan huo-
mattavasti helpottaa luotsien, luotsikutterin-
hoitajien ja luotsinvälittäjien työtä ja parantaa 
asiakaspalvelua.

LUOTSAUS JA DIGITALISAATIO

C A
S E

Hallitusohjelman yksi keskeinen tavoite on julkisten palvelujen digitalisaatio. Luotsaus
prosessin toiminnanohjaus muuttui mobiiliksi vuoden 2015 aikana. Luotsauksen liikenne
tilannepalvelu hyödyntää avointa dataa.

■ Esimerkki yritysvastuusta 
luotsauksen asiakaspalvelun 
kehittämisessä vuonna 2015

YRITYSVASTUU
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Luotsauksen tunnusluvut

Luotsausmäärä kpl 2012 2013 2014 2015
Kotka 5 156 4 899 4 496 4 203

Helsinki 5 597 5 490 5 100 5 124

Saaristomeri 3 838 3 168 3 273 3 385

Selkämeri 3 666 3 483 3 295 3 212

Perämeri 4 820 4 879 4 877 4 727

Saimaa 4 014 4 139 3 827 3 345

Yhteensä 27 091 26 058 24 868 23 996

Luotsausmäärä mailia 2012 2013 2014 2015
Kotka 122 990 109 496 101 149 95 375

Helsinki 67 826 65 145 62 258 62 522

Saaristomeri 105 904 95 092 98 616 97 095

Selkämeri 24 292 23 572 23 255 23 146

Perämeri 72 566 69 714 73 712 77 386

Saimaa 116 122 117 443 111 755 104 127

Yhteensä 509 700 480 462 470 745 459 651

Luotsien poikkeamahavainnot 2013 2014 2015
Havaintojen laatu

Estetty un-safe act 936 810 705

Estetty läheltä piti -tilanne 188 176 165

Estetty lievä onnettomuus 72 62 63

Estetty vakava onnettomuus 57 41 35

Luokiteltuja havaintoja 1 253 1 089 968

Kaikki havainnot yhteensä (mukana luokittelemattomat) 3 889 3 507 2 158

Luokitellut poikkeamat liittyvät aluksen henkilöstön ammattitaitoon erityisesti talvioloissa ja aluksen käsiteltävyyteen, 
ohjailupotkureiden toimintaan, turvalaitteisiin ja muuhun liikenteeseen.

Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat 
liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamat luokitellaan niiden turval-
lisuusriskin mukaan. 
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 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015

Estetyt vakavat onnettomuudet, kpl 57 41 35

Estettyjen onnettomuuksien arvioidut 
kustannukset

61,7 milj. euroa 45,0 milj. euroa 38,9 milj. euroa

Öljyntorjuntakustannukset 8,7 milj. euroa 5,6 milj. euroa 4,9 milj. euroa

Vaikuttavuus meriliikenteen turvallisuuteen
(havainnot x kustannukset + öljyntorjunta) 90,5 milj. euroa 68 milj. euroa 65 milj. euroa

Vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuuteen 3,6 milj. euroa 7,7 milj. euroa 0,7 milj. euroa

Turvallisuus ja sujuvuus yhteensä 94,1 milj. euroa 75,7 milj. euroa 65,7 milj. euroa

Luotsausmaksut yhteensä 33,7 milj. euroa 32,8 milj. euroa 32,8 milj. euroa

Luotsauksen vaikuttavuus 
(turvallisuus+sujuvuus/maksut) 3 2 2

YRITYSVASTUU

Luotsauksen vaikuttavuuden arviointi perustuu 
yhdessä Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja 
tutkimuskeskuksen kanssa tehtyyn tutkimukseen 
(B 184 2011). Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus 
on laskettu meri liikenteen sujuvuuteen vaikuttami-
sen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen 
yhteissummana. Vaikuttavuuden laskennassa ei ole 
huomioitu ns. epäsuoraa vaikuttavuutta, joka syntyy 
kertyneen poikkeamatiedon pohjalta. Poikkeamatie-
toa voidaan käyttää meriturvallisuuden lisäämiseen 
merenkulun tutkimuksessa ja viranomaistyössä.

Vuonna 2015 luotsauksella estettiin 35 vakavaa on-
nettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi 
voinut arviomme mukaan olla lähes 40 miljoonaa 
euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turval-
lisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2015 noin 60 
miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. 

Sujuvuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että luot-
sauksen sujuvuutta edistämä summa on muutettu 
euroiksi Merenkulkulaitoksen esittämän laskenta-
tavan mukaan (MKL:n julkaisuja 3/2009). Vuonna 
2015 luotsauksen sujuvuuden lisäys oli 0,7 miljoo-
naa euroa.

Meriliikenteen turvallisuuden vaikuttavuus on las-
kettu siten, että estettyjen vakavien onnettomuuk-
sien aineelliseksi arvoksi on arvioitu 1 milj. euroa. 
Luotsit arvioivat myös omassa arviossaan tilanteen 
vakavaksi, jos siitä olisi syntynyt yli 1 milj. euron ai-
neelliset kustannukset tai yksi hengenmenetys.

Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset 
öljyntorjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) 
ja aluskustannukset keskikokoiselle Suomen sata-
massa käyneelle alukselle (Liikenneviraston  merilii-
kennetilasto 2014) kuukauden ajalta, ilman polttoai-
nekustannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 
2008 ja 2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu 
vastaamaan vuoden 2015 tasoa.

Yksi luotsaukseen 
sijoitettu euro tuotti
yhteiskunnalle yli 2
takaisin.

Vaikuttavuuden laskentamalli
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Vastuu henkilöstöstä
Rakennamme yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.  
Arvostamme osaamista ja toimimme työyhteisössä ammatillisesti. 

Vuoden 2015 lopussa yhtiön palveluksessa oli 335 
henkilöä. Vuoden aikana tehtiin 319 henkilötyövuot-
ta vastaava työmäärä. Yhtiöön rekrytoitiin 7 uutta 
vakituista työntekijää ja 8 henkilöä jäi eläkkeelle. 
Määrä aikaisessa työsuhteessa oli 28 työntekijää eli 
noin 8 % koko henkilöstöstä.

Operatiivisessa toiminnassa eli luotseina, luotsikut-
terinhoitajina, luotsinvälittäjinä, emäntä-siivoojina ja 
siivoojina työskenteli 316 henkilöä eli 94 prosenttia 
koko henkilöstöstä. Hallinnossa työskenteli 19 hen-
kilöä.
 
Henkilöstöstä miehiä oli 305 henkilöä eli 91 pro-
senttia ja naisia 30 eli 9 prosenttia koko henkilös-
töstä. Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta.

Finnpilotissa työsuhteet ovat keskimäärin erittäin 
pitkiä. Järjestelmässä olevien vanhojen virheiden 
vuoksi tarkkaa arviota työsuhteiden kestosta ei 
ole vielä pystytty laskemaan. Tämä on tavoitteena 
ensi vuonna.

Osaava henkilöstö
Toimintaympäristöön liittyvät muutokset edellyttävät 
koko henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja ke-
hittämistä. Säädökset asettavat minimivaatimukset 
operatiivisessa toiminnassa työskentelevien osaami-
selle.

Luotsien pätevyysvaatimukset on määritelty luot-
sauslaissa 21.11.2003/940. Luotsilla tulee olla meri-
kapteeninkirja, voimassa oleva laivaväen lääkärin-
todistus, harjoittelua ohjauskirjaan merkittävillä 
väylillä, Liikenteen turvallisuuvirasto Trafin hyväksy-
mä tutkinto sekä koeluotsaus ja tarvittava suomen ja 
ruotsin kielen taito. Finnpilot edellyttää lisäksi myös 
englannin osaamista.

Vuoden 2015 
lopussa palveluksessa 
oli 335 henkilöä

YRITYSVASTUU

◀▲  Alukseen nousemassa luotsi Mikko Niemimaa . Harmajan edustalla luotsiveneessä alueluotsivanhin 
Jukka Ketonen ja venettä ohjaa luotsikutterinhoitaja Lennart Danskanen .
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Vuonna 2015 koulutuspäiviä koko yhtiössä oli yh-
teensä 344 päivää, joista koulutusvähennykseen 
oikeuttavia päiviä oli 254 päivää. Vuonna 2015 
koulutuskustannukset olivat yhteensä 486 000 
euroa.

Finnpilot kouluttaa yhtiöön rekrytoidut uudet luotsit 
tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestä-
vällä työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsioppilas te-
kee harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa 
ja harjoittelee simulaattorissa. Yhtiö järjestää myös 
säännöllisesti uusien luotsien koulutusta vasta tul-
leille henkilöille.

Vuonna 2015 otettiin suurimmassa osassa Suo-
mea käyttöön mPilot-järjestelmä, joka mahdollistaa 
 luotsausprosessin reaaliaikaisen seurannan lisäksi 
sähköisen laskutustiedon välittämisen, lepoaikojen 
tarkan seurannan ja asiakaspalautteen keräämisen 
tehokkaasti ja kattavasti. Jokainen luotsi sai henkilö-
kohtaisen valmennuksen järjestelmän käyttöön.

Vuonna 2016 mukana koulutussuunnitelmassa on 
myös ECDIS-koulutus, jossa luotsit voivat koulut-

tautua käyttämään luotsattavien alusten sähköisiä 
merikarttajärjestelmiä.

Luotsikutterinhoitajan pätevyydestä määrää valtio-
neuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen 
pätevyydestä 166/2013. Kutterinhoitaja työskente-
lee kotimaanliikenteessä liikennealueella III liikkuvilla 
Finnpilotin  aluksilla, joiden suurin bruttovetoisuus on 
alle 100 ja suurin koneteho alle 750 kw. Vaatimuksena 
on kotimaanliikenteen laivurin pätevyyskirja ja koneen-
hoitajan pätevyyskirja, voimassa oleva laivaväenlääkä-
rintodistus, rannikkolaivurin radioliikennetodistus (SRC-
radiopätevyystodistus) ja voimassa oleva B-ajokortti.

Vuonna 2015 järjestettiin luotsikutterinhoitajien 
vuoroesimiehille koulutusta uuden kalustotyötila 
Podion käytön aloittamisessa. Luotsikutterinhoitajat  
saavat tarvittaessa oman henkilökohtaisen koulu-
tuksen järjestelmän käyttöön.

Operatiivisen henkilöstön turvallisuuskoulutus-
ten järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus 
Meri turvan  kanssa. Meriturva järjestää asemilla 
koulutuksen joka kolmas vuosi. Asema itse järjestää 

Vuonna 2015 
henkilöstöllä oli 
yhteensä 344 
koulutuspäivää.

▲  Tuija Seppänen on työskennellyt emäntänä 
Helsingin edustalla Harmajan luotsiasemalla jo yli 
30 vuotta.
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vuosittain pelastusharjoituksen. Henkilöstö osal-
listuu Meriturvan koulutuskeskuksessa pidettäville 
luotsaus toimintaa varten suunnitelluille kursseille.

Vuonna 2015 järjestettiin kaikilla asemilla pelas-
tusharjoitukset. Meriturvan yhden päivän kertaus-
kurssille osallistui 19 luotsia ja 19 kutterinhoitajaa. 
Uusien luotsien ja kutterinhoitajien kurssilla oli 4 
luotsia ja  3 luotsikutterinhoitajaa.

Yhtiössä työskentelee 33 esimiestä. Esimies-
asemassa ovat yksiköiden johtajat, alueluotsivan-
himmat ja luotsi vanhimmat ja luotsinvälityksen esi-
mies. Vuoden 2015 aikana esimiehiä koulutettiin 
työlainsäädäntöön ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
sekä asiantuntijoiden johtamisessa. Vuonna 2016 
koulutusta järjestetään mm. työturvallisuusasioissa.

Koulutustarpeet kartoitetaan vuosittain kehityskes-
kusteluissa ja niissä myös seurataan koulutusten 
toteutumista henkilötasolla. Koulutusten toteutu-
minen kirjataan henkilöstö- ja palkkajärjestelmään. 
Vuonna 2015 Finnpilotin työntekijöistä 96 % osallis-
tui kehityskeskusteluun.

Henkilöstöä koskevat lakisääteiset suunnitelmat 
on yhdistetty henkilöstö-, tasa-arvo-, koulutus- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaksi, joka käsitellään ja 
hyväksytään vuosittain yhteistoimintatoimikunnan 
vuoden viimeisessä kokouksessa. Vuoden aikana 
tapahtuvat muutokset käsitellään yhteistoiminta-
toimikunnassa.

Finnpilotissa seurataan, että tasa-arvo toteutuu pal-
kattaessa uutta työvoimaa sekä koulutusvalintoja  
ja nimityksiä tehtäessä. Finnpilotin henkilöstöstä    
91 %  on miehiä. Yhtiön hallituksessa oli vuonna 
2015 kolme naista ja kolme miestä sekä kaksi hen-
kilöstön edustajaa, jotka molemmat olivat miehiä. 
 Johtoryhmässä on yksi nainen ja neljä miestä. 

Vuoden 2016 osalta myös yhdenvertaisuussuunni-
telma liitettiin mukaan henkilöstö- ja koulutussuun-
nitelmaan. Vuonna 2016 tehdään kysely, jossa sel-
vitetään toteutuuko työpaikalla yhdenvertaisuus ja 
onko työtekijöillä kokemuksia syrjinnästä. Kyselyllä 
saadaan tietoa nykytilanteesta ja sen pohjalta voi-
daan laatia vuodelle 2017 toimintasuunnitelma.

▲  Luotsintilauksia vastaanottavassa luotsinvälityksessä työskentelee 18 henkilöä kolmivuorotyössä. Kuvassa luotsin-
välittäjä Eemeli Laiho työpisteessään.
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Hyvä työpaikka –  
mittaaminen ja palkitseminen
Vuoden 2014 henkilöstökyselyn perusteella johto-
ryhmä valitsi kolme kehittämisteemaa: toiminnan 
kehittäminen yhteistyössä ja henkilöstön osallis-
taminen, organisaation kriittinen tarkastelu sekä 
asema kokousten ja palaverien kehittäminen. Orga-
nisaation ja tehtävänkuvien tarkastelu alkoi vuoden 
2015 aikana ja sitä jatketaan vuonna 2016. Intraan 
avattiin aloitelaatikko, johon tuli vuoden aikana 17 
aloitetta. Uudet kokouskäytännöt ja kokousten jär-
jestämiseen liittyvät ohjeet otettiin käyttöön vuon-
na 2015 ja niiden vakiinnuttaminen jatkuu vuoden 
2016 aikana. Vuoden 2016 alussa otetaan käyttöön 
 Finnpilotin uusi intranet, jossa henkilöstön mahdol-
lisuuksia osallistua on edelleen kehitetty. 

Vuoden 2015 henkilöstökyselyyn vastasi 60 % 
henkilöstöstä. Työnantajan saama kokonaisarvosa-
na asteikolla 1-6 oli 4,3 (vuonna 2014 4,1). Noin 67 
% kyselyyn vastanneista koki osallistumisen mah-
dollisuuksien lisääntyneen.

Henkilöstökyselyn jälkeen järjestettiin luotsaus-
alueittain kaikille työntekijöille avoimia työpajoja, 
joissa etsittiin konkreettisia kehittämiskohteita. 
Työpajoihin osallistui 32 eri työtehtäviä edustanutta 

Henkilöstökyselyyn
vastaajista 67%
koki osallistumisen  
mahdollisuuksien  
lisääntyneen 
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työntekijää viideltä eri alueelta. Lisäksi järjestettiin 
luotsinvälityksen ja hallinnon yhteinen työpaja, jo-
hon osallistui kuusi työntekijää. Työpajojen tulok-
sia käsiteltiin marraskuussa esimiespäivillä. Jokai-
sen alueen esimiehet valitsivat kolme keskeistä 
alueellista ja yksikkökohtaista kehittämiskohdetta 
vuodeksi 2016. Valittujen kehittämiskohteiden 
edistymistä seurataan johtoryhmässä ja niiden to-
teutumista selvitetään syksyn 2016 henkilöstötut-
kimuksessa.

Yhtiön henkilöstö ja johto kuuluvat hallituksen vuo-
sittain päättämän tulospalkkiojärjestelmän piiriin. 
Johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat 
yksiköiden johtajat sekä toimitusjohtaja. Järjestel-
mä noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokun-
nan kannanottoon valtionyhtiöiden johdon palkit-
semisesta. Palkkion maksamisen yleiset tavoitteet 
ovat yhteneväiset henkilöstön tulospalkkiojärjes-
telmän kanssa.

Henkilöstön tulospalkkio määräytyy vuosittain 
päätettävien tulos-, palvelutaso- ja turvallisuus-
tavoitteiden perusteella. Henkilöstön tulospalkkio 
maksetaan henkilöstörahastoon. Lisäksi työn tekijät 
voivat saada erittäin hyvästä työ suorituksesta 
 maksettavan kertaluonteisen pikatulospalkkion. 

Henkilöstön tulospalkkiokriteereitä ja niiden kehittä-
mistarpeita käsitellään yhteistyötoimikunnassa vuo-
sittain. Vuonna 2015 muutosehdotuksia ei esitetty 
henkilöstön tulospalkkioon, mutta pikatulospalkkion 
kriteereitä kehitettiin yhteistoimintatoimikunnassa 
käydyn keskustelun perusteella.

Ennakkolaskelmien mukaiset henkilöstön ja johdon 
tulospalkkiot vuodelta 2015 ovat 178 000 euroa. 
Vuodelta 2014 tulospalkkiota maksettiin yhteensä  
278 000 euroa.
 
Työhyvinvointi ja työturvallisuus
Työhyvinvointihanke Leidarit jatkui vuoden 2015 
loppuun saakka. Hankkeessa keskityttiin henkilöstön 
terveyttä ja toimintakykyä edistäviin toimenpiteisiin 
sekä henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Leidarit 
hankkeesta laadittiin vuoden 2016 alussa erillinen 
loppuraportti.

Operatiivisen henkilöstön jaksamista ja yötyön kuor-
mittavuutta tutkittiin Yö väylällä –tutkimuksessa, 
joka toteutettiin yhteistyössä Työterveys laitoksen 
kanssa. Kyselyyn vastasi lähes 80 % luotsaus-
henkilöstöstä ja kenttämittauksiin osallistui noin 60 
luotsia  ja luotsikutterinhoitajaa.

Vuoden 2016 aikana 
pyritään kehittämään 
työn ja levon järjestelyjä 
eniten yötyötä tekevillä 
luotsiasemilla.

◀  Yötyö ja raskaat talviolosuhteet 
ovat haaste kokeneen henkilöstön 
jaksamiselle ja palautumiselle.

◀◀ Suuri osa luotsauksista ajoittuu 
yön tunteihin. Alukset pyrkivät aamuk-
si laituriin purkua ja lastausta varten. 
Illalla lähdetään kohti uutta satamaa.
.

YRITYSVASTUU
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Työtapaturmia
sattui vuonna
2015 yhteensä
14 kappaletta.

Tulosten mukaan työhyvinvoinnin suurin haaste 
on riittävän levon saaminen työviikon aikana sekä 
palautuminen työviikolla ja vapaaviikolla. Vuoden 
2016 aikana pyritään kehittämään työn ja levon jär-
jestelyjä eniten yötyötä tekevillä luotsiasemilla. Ko-
keilujen perusteella luodaan uusia toimintamalleja, 
joita voidaan parhaimmillaan soveltaa koko organi-
saatioon.

Vuoden 2015 tavoitteena oli laatia uudet työhyvin-
vointiin liittyvät toimintaohjeet esimiehille ja hen-
kilöstölle. Nämä saadaan valmiiksi vuoden 2016 
aikana.

Finnpilotissa on käytössä lakisääteistä laajempi 
työterveyshuolto. Sairaudenhoitoon ja ennaltaeh-
käisevään työterveyshuoltoon käytetään vuosittain 
keskimäärin saman verran euroja. Tämä on hyvä 
suhdeluku.

Laivaväen lääkärintarkastuksen yhteydessä tehdään 
toimintakykytesti. Sen jälkeen on mahdollista saada 
henkilökohtaista ohjausta kunnon kohottamiseen 
tai ylläpitoon. Vuonna 2015 kartoitettiin asemien 
kuntosalivarustusta ja annettiin ohjausta välineiden 
käyttöön.

Vuonna 2015 yhtiössä tuettiin henkilöstön osallistu-
mista liikuntatapahtumiin. Finnpilotilaisia oli mukana  
mm. Helsinki City Runilla, Sulkavan Souduissa ja 
Finlandia-hiihdossa. Tapahtumiin osallistui 34 työn-

▲ Finnpilotissa työskentelee 140 luotsikutterinhoitajaa, joiden työsuhteista osa on 
määräaikaisia. Vuonna 2015 laadittiin kattava perehdytysmateriaali tehtävää varten.

tekijää. Omaehtoista liikuntaa tuettiin Edenredin 
Ticket Mind & Body -kortilla sekä vuoden lopussa 
ottamalla käyttöön työhyvinvointisovellus HeiaHeia.

Vuonna 2015 aloitettiin Tyk-kuntoutus, johon osal-
listuu kuusi työntekijää. Osallistujat ovat olleet erit-
täin tyytyväisiä. Tyk-kuntoutus jatkuu vuoden 2016 
loppuun.

Työsuojelutoimikunta keskittyi vuonna 2015 työtur-
vallisuuden kehittämiseen, kuten ohjeiden, määrittely-
jen ja toimintaohjelmien työstämiseen. Vuoden aikana 
on työsuojelun toimintaohjelman rakentamisen lisäksi 
laadittu luotsikutterin hoitajien perehdytysmateriaali, 
ensiapuvarusteohje ja veneiden pelastusvälinemää-
rittely, päivitetty luotsiveneen turvallisuuskäsikirja ja 
hyväksytty pelastusharjoitteluohje. Työtapaturmien 
ehkäisyn painoarvoa yhtiössä lisätään tarkemman 
raportoinnin ja juurisyiden selvittämiseen pyrkivän 
sisäisen tutkinnan kehittämisen kautta. Myös onnet-
tomuuksien syistä ja todetuista parhaista työturvalli-
suuskäytännöistä tiedotetaan aiempaa enemmän.

Työtapaturmia sattui vuonna 2015 yhteensä 14 kappa-
letta (2014: 15) ja niistä johtuneita poissaoloja oli 142 
työpäivää. Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia koh-
den oli 23 tapaturmaa. Luotsaustoimialaa voidaan ta-
paturmatilastoissa verrata joko laajempaan Varastointi 
ja liikennettä palveleva toimiala, jonka tapaturmataa-
juus oli 35 tai toimialaan Vesiliikenne, jonka tapatur-
mataajuus oli 20.
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◀▲  Kari Suomalainen on luotsi ja työsuojeluval-
tuutettu Selkämerellä. Työterveyslaitoksen tutkija 
Tarja Hakola vastasi tutkimuksen toteutuksesta.

– Kannatti osallistua! Sain Yö väylällä -tutki-
muksesta paljon omaa palautumista koskevaa 
aineistoa, kertoo luotsi Kari Suomalainen. 
– Minusta tutkimuksen tulosten tulee vain 
jatkossa johtaa myös muutoksiin. Tämä ei saa 
jäädä pöytälaatikkoon pölyttymään.

Yö väylällä -tutkimuksen sähköiseen kyse-
lyyn vastasi 65 % Finnpilotin operatiivisesta 
henkilöstöstä (n=298) ja eri luotsausalueilla 
toteutetuissa kenttämittauksissa oli mukana 
noin 75 luotsia ja luotsikutterinhoitajaa. 

– Finnpilotin henkilöstö oli hienosti muka-
na tutkimuksessa ja saamamme aineisto on 
varsin kattavaa. Tulokset antavat ilman muuta 
oikeaa tietoa tilanteesta, sanoo Työterveys-
laitoksen tutkija Tarja Hakola.

Kenttämittauksissa mitattiin sykevariaa-
tiota, stressihormonien tasoa sekä pidettiin 

unipäiväkirjaa ja mitattiin unen laatua liike-
anturilla. Tutkimus tehtiin maalis-joulukuussa 
2014 ja raportti valmistui kesällä 2015. Kes-
keisin tulos oli palauttavan unen riittämättö-
myys ja siitä johtuva väsymyksen kertyminen 
jopa riskirajaan saakka.

Tutkijoiden suositusten mukaisesti työn ja 
levon uudelleenjärjestelyjä suunnitellaan pai-
kallisesti. Kokeilut aloitetaan vuoden 2016 ai-
kana niillä asemilla, joilla työskentely on vah-
vasti yöpainotteista.

Yö väylällä –tutkimus toteutettiin yhteis-
työssä Luotsiliiton, Suomen Laivanpäällystö-
liiton, Suomen Konepäällystöliiton, Terveys-
talon, Ilmarisen sekä Työterveyslaitoksen ja 
Työsuojelurahaston kanssa.

YÖ VÄYLÄLLÄ TOI UUTTA TIETOA JAKSAMISESTA

C A
S E

Tutkimuksen tavoite oli saada lisää tietoa nykyisen työaikamallin (viikko töitä, viikko 
vapaata) kuormittavuudesta ja löytää keinoja vaikuttaa työtekijöiden jaksamiseen. 
Tutkimus koski luotseja ja kuljetuksista vastaavia luotsikutterinhoitajia. Erityisesti 
keskityttiin unen laatuun ja palautumiseen. 

■ Esimerkki yritysvastuusta  
henkilöstön työhyvinvoinnin  
edistämisessä vuonna 2015

YRITYSVASTUU
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Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön määrä tehtävittäin 31.12.2015 2012 2013 2014 2015
Luotsit 151 152 148 149

Luotsikutterinhoitajat 145 138 145 140

Luotsinvälitys 19 19 18 18

Emännät ja emäntä-siivoojat 8 7 6 9

Hallinto 19 18 19 19

Yhteensä 342 334 336 335

Yhteensä (htv ka vuoden aikana) 333 325 320 320

Työsuhteen laatu 2012 2013 2014 2015
Vakituinen 314 308 308 307

Määräaikainen 28 26 28 28

Yhteensä 342 334 336 335

Työsuhteen laatu, kokoaikainen/osaaikainen 2012 2013 2014 2015
Kokoaikainen 332 322 324 324

Osa-aikainen 10 12 12 11

Yhteensä 342 334 336 335

Työtyytyväisyys ja kyselyn vastausprosentti 2012 2013 2014 2015
Vastausprosentti, % 45 55 60 60

Kaikkien kriteerien keskiarvo (asteikko 1-6) 3,8 4,0 4,1 4,3

Operatiivisen henkilöstön määrä alueittain 2012 2013 2014 2015
Perämeri 61 59 60 61

Selkämeri 40 40 42 39

Saaristomeri 55 52 53 52

Helsinki 55 59 59 58

Kotka 36 33 32 37

Saimaa 57 54 53 51

Yhteensä 304 297 299 298
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Henkilöstön jakauma, miehiä/naisia 2012 2013 2014 2015
Miehiä 312 304 308 305

Naisia 30 30 28 30

Yhteensä 342 334 336 335

Hallituksen sukupuolijakauma, miehiä/naisia kolme/neljä kolme/neljä kolme/kolme kolme/kolme

Johtoryhmän sukupuolijakauma, miehiä/naisia neljä/yksi neljä/yksi neljä/yksi neljä/yksi

Tapaturmien määrä ja poissaolot 2012 2013 2014 2015
Tapaturmien määrä 16 19 15 14

Tapaturmista johtuneet poissaolot, työpäiviä 218 265 66 142

Tapaturmien lukumäärä/1 milj. työtuntia 18 28 21 23

Työterveyshuollon kulut 2012 2013 2014 2015
Sairaudenhoito % 51 49 49 51

Ennaltaehkäisy % 49 51 51 49

Sairauspoissaolot 2012 2013 2014 2015
Työpäiviä 4 488 3 477 3 477 3 769 

Osuus kokonaistyöajasta % 5,3 4,4 4 5

Terveysprosentti % (henkilöstöstä terveenä 
koko vuoden) 49 46 45 42

Työsuhteen päättymisen syyt ja eläkeikä 2012 2013 2014 2015
Irtisanottu (työsuhde purettu) - - - -

Irtisanoutunut 3 - 1 1

Eläköitynyt 17 12 9 8

Kuollut - 1 - 1

Eläköitymisikä keskimäärin, vuotta 59 60 63 64

Vaihtuvuus % 2,5 3,3 2,5 5,0

Henkilöstön keskiikä, tehtävittäin 2012 2013 2014 2015
Luotsit 51 51 51 52

Luotsikutterinhoitajat 48 49 50 50

Luotsinvälitys 38 39 41 40

Emännät ja emäntä-siivoojat 59 59 59 59

Hallinto 47 46 46 47

YRITYSVASTUU
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Vastuu sidosryhmille
Tavoitteemme on rakentaa luotettava ja asiakaslähtöinen 
merenkulkua tukeva palvelukokonaisuus. 

Alusten päälliköiden  
asiakastyytyväisyys  
on 6,7 (1-7)

YRITYSVASTUU

Keskeiset sidosryhmät on tunnistettu ja näiden ryhmi-
en odotukset kirjattu yhtiön strategiaan. Asiakkuuden-
hoitoa varten on laadittu sidosryhmäkohtaiset hoito-
suunnitelmat, joiden toteutumista johtoryhmä seuraa.

Henkilöstön osallistuminen
Yhtiössä sovelletaan lakia henkilöstön edustuksesta 
yritysten hallinnossa (725/1990). Lakiin perustuva 
henkilöstön edustus on yhtiön hallituksessa.  Hen-
kilöstö on nimennyt edustajakseen 1.4.2014 alkaen 
luotsi Jouni Rädyn ja hänen henkilökohtaiseksi va-
raedustajakseen luotsikutterinhoitaja Tero Jalosen.  
Heidät esitellään hallituksen esittelyn yhteydessä. 

Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta  
perustuu lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä 
(334/2007). Vuonna 2015 solmittiin sopimus yhtiön 
neuvottelukunnasta eli yhteistyötoimikunnasta. Kaikki 
Finnpilotin työntekijöitä edustavat liitot ovat mukana 
sopimuksessa. 

Yhteistyötoimikunta kokoontuu neljä kertaa 
vuodessa. Johdon edustajat ovat toimitusjohtaja 
Matti Pajula ja henkilöstöjohtaja Kati Virtanen. Hen-
kilöstön edustajia ovat Luotsiliitosta luotsit Antti 
Rautava ja Juha Sihvo. Suomen Laivanpäällystöliitto 
ry:n edustaja on luotsi Matti Poskiparta. Suomen 
Konepäällystöliitto ry:tä edustavat luotsikutterin-
hoitaja Tero Jalonen ja luotsikutterinhoitaja Sauli 
Pramila. 
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä edustaa 
emäntä-siivooja Erja Päivinen. Hallinto on valinnut 
edustajakseen Susan Ylänteen.

Vuoden 2015 aikana käytiin muutamia yhteis-
toimintamenettelyn mukaisia neuvotteluja henkilös-
tön kanssa toiminnan kehittämisestä ja toimitiloista. 

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa vuo-
den 2015 aikana. Käsiteltyjä aiheita ovat olleet 
työsuojelun kiinteistö- ja kalusto-asiat, poikkeama-
raportit, turvallisuuteen liittyvät varusteet ja ohjeis-
tukset, työterveyshuolto ja työhyvinvointihanke.

Työsuojelupäällikkönä toimii kuljetusjohtaja   Aki Mar
jasvaara. Työsuojeluvaltuutetut vuosina 2015-2019 
ovat Perämerellä Teemu Ketola ja Kaj  Hahtonen, 
Selkämerellä Kari Suomalainen, Saaristo merellä 
Krister Henriksson, Helsingissä Kari Nyholm, Kot-
kassa Sami Saarinen ja Saimaalla Rita Niittymäki 
sekä luotsinvälityksessä ja hallinnossa Piia Anttila.

Vuoden 2014 henkilöstökyselyn perusteella johto-
ryhmä valitsi kolme kehittämisteemaa: toiminnan 

kehittäminen yhteistyössä ja henkilöstön osallis-
taminen, organisaation kriittinen tarkastelu sekä 
asemakokousten ja palaverien kehittäminen. Orga-
nisaation ja tehtävänkuvien tarkastelu alkoi vuoden 
2015 aikana ja sitä jatketaan vuonna 2016. Intraan 
avattiin aloitelaatikko, johon tuli vuoden aikana 17 
aloitetta. Uudet kokouskäytännöt ja kokousten jär-
jestämiseen liittyvät ohjeet otettiin käyttöön vuon-
na 2015 ja niiden vakiinnuttaminen jatkuu vuoden 
2016 aikana. Vuoden 2015 aikana henkilöstön 
edustajat osallistuivat myös työhyvinvointihankkeen 
suunnitteluryhmään sekä olivat mukana Yö väylällä 
–tutkimuksen ohjausryhmässä.

Vuoden 2015 henkilöstökyselyssä 67 % kyselyyn 
vastanneesta henkilöstöstä koki osallistumisen 
mahdollisuuksien lisääntyneen.

Sidosryhmäyhteistyö
Alusten päälliköiltä on kerätty vuoden 2015 lopun 
aikana tietoa mobiilin mPilot-järjestelmän kautta. 
Luotsauksen vastaanottaneet päälliköt arvioivat 
oman tyytyväisyytensä yhtiön koko toimintaa koh-
taan ja luotsauksen merkityksen aluksen turvalliselle 

Vuoden 2015  
aikana henkilöstön 
edustajat osallistuivat  
työhyvinvointi
hankkeen suunnittelu-
ryhmään.

▲  Pasi Paldanius on Saimaan luotsausalueen 
alueluotsivanhin ja vastaa osaltaan yhteistyöstä 
alueen sidosryhmien kanssa.
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▲  Sähköisen palautejärjestelmän kautta saatiin viime vuonna palautetta yli tuhannesta luotsauksesta.

kululle. Keskiarvo näistä kahdesta oli 6,7 asteikolla 
1-7. Arvio annettiin 1059 luotsauksesta vuoden 2015 
lopussa.

Finnpilot ja sen tytäryhtiö Ice Advisors Oy osal-
listuvat Suomessa toteutettavan jääsimulaattorin 
kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on toteut-
taa maailman paras talvimerenkulkua simuloiva si-
mulaattori. Hanke alkoi vuoden 2015 lopussa ja se 
jatkuu useita vuosia. Muita osapuolia hankkeessa 
ovat Aker Arctic, Arctia Icebreaking, Liikenneviras-
to, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Yrkeshögskolan Novia, Simulco Oy ja Image Soft Oy.

Talviliikennekoordinaattorin toiminnan tarkoitukse-
na on lisätä talviliikenteen sujuvuutta. Mukana on 
useita eri toimijoita (VTS, Arctia Shipping, satamat 
ja Finnpilot). Vuonna 2015 valitut Finnpilotin koor-
dinaattorit kiersivät kevään aikana tutustumassa eri 
sidosryhmien toimintaan. Pilottikokeilu tehdään tal-
vella 2015-2016.

Helmikuussa 2015 järjestettiin asiakastilaisuus lai-
vanselvittäjille eli meklareille. Tilaisuuden aiheina oli-

vat erityisesti arvonlisäveroon liittyneet muutokset 
ja sähköinen laskutus mPilotin käyttöönoton myötä.

Suomalaisten luotsien iPadin käyttö ja oman laite-
sovelluksen rakentaminen kaukaisessa pohjolas-
sa kiinnosti Applen kansainvälistä markkinointia. 
 Heinäkuussa kahdeksanhenkinen kansainvälinen 
kuvaus tiimi vieraili Harmajan ja Emäsalon asemilla 
kuvaamassa aineistoa iPadin käytöstä luotsauksessa. 
Finnpilot tulee olemaan Applelle maailmanlaajuinen 
markkinointireferenssi. Podcast tulee levitykseen 
kesään 2016 mennessä.

Finnpilot Pilotage Oy osallistui Suomenlahtivuo-
si 2014 - hankkeeseen liittyneiden tutkimusten 
julkistustilaisuuteen tarjoamalla merelliset puit-
teet ympäristötoimittajien ja tutkijoiden tapaa-
miseen Harmajan luotsiasemalla marraskuussa.  

Vuoden 2015 lopussa aloitettiin markkinointiyhteis-
työ myös Terveys talon kanssa. Finnpilot ja luotsien 
työ tulee laajasti näkymään Terveystalon viestinnäs-
sä vuoden 2016 aikana.
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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, työnsuhteen 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

Vuonna 2016  
vietetään luotsauksen 
320-vuotisjuhlaa

Sidosryhmät ja odotukset

Vuonna 2016 vietetään luotsauksen 320-vuo-
tisjuhlaa. Ensimmäiset maininnat luotsaukses-
ta ammattina löytyvät vuonna 1696 annetusta 
ns. luotsausasetuksesta. John Nurmisen säätiö 
julkaisee syksyllä luotsauksen historiakirjan 
yhteistyössä Finnpilotin kanssa. Juhlavuotta  
vietetään henkilöstön Finnpilot-päivillä ja 
 sidosryhmätilaisuudessa syksyllä 2016.
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▲ Merja Ahto on Terveystalon työterveyslääkäri, työterveys-
huollon ja yleislääketietieteen erikoislääkäri. Teemu Ketola 
toimii luotsina ja työsuojeluvaltuutettuna Perämerellä.

– Olen kokenut työskentelyn hyvin antoisana 
ja hyödyllisenä. Yrityksen työntekijöiden on-
gelmat ovat konkretisoituneet selkeämmin 
ja syvemmin ja niitä on päästy pohtimaan 
monien sidosryhmien kanssa, joka on hyö-
dyllistä. Ongelmiin on päästy ehdottamaan 
ja muodostamaan ratkaisuja yhdessä poh-
timisen ja asioiden esille tulon perusteella. 
Hyvä esimerkki on tästä Yö väylällä -tutkimus. 
Tutkimus tulosten esille tulo on antanut pont-
ta löytää monitahoisia ratkaisuja.

– Tulevaisuudessa jatkaisin aktiivista ja mo-
lemminpuolista, avointa vuoropuhelua työ-
terveyshuollon ja yrityksen välillä. Mukaan ot-
taisin rohkeasti erilaisia kokeiluja työkunnon  
kehittämiseksi. Jatkossa voisimme myös 
erityisesti pohtia työkyvyttömyyteen liittyviä 
haasteita eläkevakuuttajan kanssa ja miet-
tiä mallia miten toimitaan käytännössä, kun 
eläköityminen uhkaa. Yhdessä pienryhmän 
kanssa voisi miettiä pienimuotoisia projekteja 
hyvinvoinnin edistämiseksi ravitsemuksen ja 
rentoutumisen ja palautumisen suhteen. 

– Minusta Finnpilot ottaa oikein hyvin sidos-
ryhmät mukaan työn ja toiminnan kehittämi-
seen. 

Luotsi Teemu Ketola on työskennellyt 
kolme vuotta Perämerellä luotsina ja toimii 
työsuojeluvaltuutettuna Kokkolassa. Vuo-

den ajan hän on ollut mukana työsuojelu-
toimikunnassa.

-Työsuojelutoimikunnan työskentely on mi-
nusta ollut antoisaa. Työ on mielenkiintoista 
ja erittäin tarpeellista. Edellisessä firmassa eli 
aluksella olin myös työsuojeluvaltuutettu, se 
oli aika erilaista. 

Finnpilotin työsuojelutoimikunnassa on 
hyvä, positiivinen ja rakentava työskentelyil-
mapiiri. Me edustamme eri tehtäviä ja luot-
sausalueita, joten toimikunta on hyvä kanava 
alueellisten ongelmien esille tuomiseen. Kes-
kustelu ja toimintatapojen vertailu on ollut 
antoisaa. Kokousrytminä neljä kertaa vuo-
dessa on hyvä. Viime vuoden paras edistys-
askel on ollut luotsikutterinhoitajan perehdy-
tysohjeen valmiiksi saaminen. 

Kehittämisasiana toivoisin, että esimiehille 
kulkisi paremmin tieto työsuojelussa sovi-
tuista asioista ja he olisivat paikallisesti val-
tuutetun tukena viemässä asioita läpi. Hyvät 
käytännöt leviäisivät näin nopeammin.

Finnpilotissa on monta pientä asemaa ja 
aluetta, joilla on tehty töitä saman pienen 
porukan kanssa jopa 30 vuotta. Siinä saatta-
vat toimintatavat ja henkilösuhteet urautua 
väärillekin raiteille. Uusien asioiden edistä-
miseksi vahtien välillä pitäisi saada vaihtoja 
aikaiseksi.

SIDOSRYHMÄT JA HENKILÖSTÖ MUKANA  
TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 

C A
S E

Merja Ahto on ollut mukana Leidarithankkeessa ja Yö väylällä –ohjausryhmässä.  
Luotsi Teemu Ketola tuo henkilöstön näkemyksiä esille työsuojelutoimikunnassa.

■ Esimerkki  
sidosryhmien 
ja henkilöstön 
osallistumisesta  
vuonna 2015

YRITYSVASTUU
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Vastuu ympäristöstä
Toimimme tehtäväämme sisältyvien laatu- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. 
Minimoimme oman toimintamme ympäristövaikutukset. 

Luotsausyhtiön tehtävä on edistää luotsattavan 
alusliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä eh-
käistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia hait-
toja. Luotsausyhtiö ottaa ympäristön huomioon toi-
minnassaan ja noudattaa ympäristölainsäädännön 
vaatimuksia.

Vuonna 2015 luotsauksen aikana tai yhtiön toimin-
nassa muutoin ei sattunut ympäristöön vaikuttavaa 
onnettomuutta tai ympäristövahinkoja. 

Vuoden aikana jatkettiin kiinteistöjen energiatehok-
kuuden ja jätevesien käsittelyn kehittämistä. Kalus-
ton osalta keskeisin kehityshanke on yhteiseen työs-
kentelyyn perustuvaan Podio-alustaan rakennetun 
kalustojärjestelmän täysimittainen käyttöönotto. 

Ympäristövaikutukset
Finnpilotin ympäristövaikutukset syntyvät toimin-
nan laajuuden mukaan. 

Suurinta rasitusta ympäristölle aiheuttavat kuljetus-
kaluston (kutterit, veneet ja autot) käyttö sekä kiin-
teistöjen (lämmitys, sähkö, vesi ja jätteet) käyttö. 

Luotsausten kappale- ja mailimäärät vaikuttavat 
suoraan kuljetusten määrään. Kuljetusten määrät 
ja niiden organisointi taas vaikuttavat kiinteistöjen 
käyttöasteeseen ja -tarpeeseen. Muun työn ympä-
ristövaikutukset ovat varsin vähäiset kalustoon, kul-
jetuksiin ja kiinteistöihin verrattuna. 

YRITYSVASTUU

Vuonna 2015  
ei sattunut  
ympäristövahinkoja.
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Kiinteistöt
Finnpilotilla on käytössään hyvin erityyppisiä kiin-
teistöjä. Osa nykyisistä kiinteistöistä on luotsi-
asemia, jotka on varta vasten rakennettu tätä 
käyttö tarkoitusta varten. Osa on uudisrakennuksia 
esim. omakotitaloja ja osa kerrostalohuoneistoja 
uusissa tai vanhoissa satamien tiloissa tai teollisuus-
kiinteistöissä. Osa tiloista on omassa omistuksessa 
ja osa vuokralla. Saimaan luotsausalueella on kokeil-
tu yöpymistä myös hotellissa. 

Luotsiasemalla on sijoitettuna luotseja, luotsikutte-
rinhoitajia ja kalustoa, tukiasemalla luotsikutterin-
hoitajia  ja kalustoa, taukotilaa käytetään satun-
naisesti lepoon ja kaluston huoltoon. Luotsi- ja 
tukiasemia oli vuoden 2015 lopussa käytössä 21 
kappaletta. Taukotiloja oli 6 kappaletta. Asemien si-
jainti näkyy kartalla s. 14.

Vuoden 2015 aikana jatkettiin jätevesien käsittelyn 
kehittämistä ja kiinteistöjen energiatehokkuuden 
parantamista. Hangon, Orrengrundin ja Harmajan 
asemilla jätevesien puhdistusjärjestelmät päivitet-
tiin vastamaan tiukimpiakin vaatimuksia. Kokkolaan 
asennettiin vuonna 2014 maalämpö ja lämmön 
talteenottojärjestelmä, jotka otettiin käyttöön 
vuoden 2015 alussa. Isokarin maalämpö valmistui 
vuoden 2015 lopussa. Vuonna 2016 ryhdytään kiin-
teistöissä kehittämään asemien ulkovalaistuksen 
energia tehokkuutta ja Raahen asemalle rakenne-
taan maalämpö.

Uutena yhtiön toimintaa koskevana ympäristö-
vaatimuksena tuli vuonna 2015 voimaan energia-
tehokkuuslaki, joka sisältää energiatehokkuus-
suunnitelman laatimisen ja energiakatselmuksien 
suorittamisen. Lain mukainen suunnitelma laaditaan 

Luotsauspalvelu  ■ Merionnettomuuksien ehkäisy  ■ Meriympäristön suojelu, 
ehkäistyt onnettomuudet ja 
niiden tuottama  
yhteiskunnallinen arvo

Luotsauspalvelu, kuljetukset
 luotsien kuljetukset autolla

 ■ Autojen polttoaineet, päästöt, 
autojen elinkaari ja kierrätys, 
järkevät kuljetukset,  
alihankintaketju

 ■ Päästöt ilmaan, meluhaitat

Luotsauspalvelu, kuljetukset
 luotsien kuljetukset nopeilla 
veneillä tai kuttereilla

 ■ Veneiden ja kuttereiden  
polttoaineiden käyttö, niistä  
syntyvät päästöt, polttoainei-
den kuljetukset ja varastointi, 
alusten elinkaari, huolto ja 
uudelleenkäyttö, järkevät 
kuljetukset

 ■ Ilmaan, rannikkoalueisiin, saariin 
ja vesistöihin kohdistuvat  
vaikutukset, päästöt ja  
meluhaitat

Luotsauspalvelu, kiinteistöt
 luotsien ja kuljettajien 
majoitus omissa tai vuokra
kiinteistöissä

 ■ Kiinteistöjen lämmitys, muu 
energian ja vedenkulutus sekä 
jätteiden käsittely, kiinteistöjen 
ylläpito ja korjaukset, uusiutu-
vien energialähteiden kartoit-
taminen ja käyttöönotto

 ■ Energian ja veden säästö, 
päästöt, jätteiden käsittely, 
meriympäristö, maisema,  
luotsiasemasaaret, maa-alueet, 
historia, paikalliset kysymykset

Luotsauspalvelu, hallinto, 
luotsinvälitys  
tilauspalvelut, laskutus, 
hallinto ja toimistopalvelu

 ■ Paperin/sähköisten dokument-
tien käyttö, ekotehokas tulostus, 
jätteiden käsittely, työmatkat/
etätyö

 ■ Paperinsäästö, päästöt

Toiminta, tuote tai palvelu Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus

Oman toiminnan ympäristövaikutukset
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vuonna 2016, jolloin se toteutetaan osana ISO 14 001  
ympäristöjärjestelmän rakentamista. 

Ympäristöjärjestelmä edellyttää myös energian ja 
veden kulutuksen sekä jätteiden käsittelyn ja määrän 
seurantajärjestelmän rakentamista. Yritysvastuu-
raportoinnin vaatimusten mukainen jätteiden koko-
naismäärä jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti 
sekä kuvaus jätteiden synnyn ehkäisemiseen, hyö-
dyntämiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen 
liittyvistä toimenpiteistä pyritään saamaan mukaan 
vuoden 2016 raporttiin.

Kuljetuskalusto 
Luotsien kuljetukset ovat osa luotsauspalvelua. Yh-
tiön kuljetuskalusto on suunniteltu erityisesti tähän 
tarkoitukseen. Alusten ominaisuuksissa ja rakenteis-
sa on huomioitu toiminnan vaatimukset. 

Kesällä käytetään nopeita kesäveneitä ja talvella kut-
tereita, jotka pystyvät kulkemaan jäissä vaikeissakin 
jääoloissa.

Luotsi- ja tukiasemia
oli vuoden lopussa
käytössä 21 
kappaletta.

▲  Kuvassa tulossa polttoainetta Orrengrundiin. Vuosittain saareen toimitetaan noin 170 000 litraa polttoöljyä,  
jota käytetään sekä veneissä että lämmityksessä.
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Kesäveneitä on käytössä 30 kappaletta, talvikäytössä  
on 33 luotsikutteria ja 10 jään päällä liikkuvaa hydro-
kopteria. Autoja on käytössä 40, eniten Saimaalla ja 
Perämerellä. Näillä alueilla merkittävä osa matkusta-
mista ovat automatkat satamaan tai luotsiasemalle.

Vuonna 2015 valmistui yksi jäissä kulkeva kutteri 
ja yksi avovedessä käytettävä nopea vene. Vuoden 
2015 loppupuolella käynnistettiin veneiden elinkaa-
ri-   ja investointisuunnitelman laatiminen. Kutterika-
luston uusimisvaihe on päättymässä. Yhtiössä siirry-
tään vähitellen ylläpitoinvestointeihin ja aluskaluston 
elinkaaren pidentämiseen. Investointien painopiste 
siirtyy nopeiden veneiden kannan uudistamiseen.

Vuoden 2001 jälkeen valmistettujen alusten ko-
neet täyttävät IMOn päästömääräykset (IMO Tier I-II 
Nitrogen Oxides (NOx) – Regulation 13). Nopeista 
veneistä näitä on 20 kappaletta ja kuttereista 19 
kappaletta. Kaikki alukset käyttävät kuitenkin vähä-
rikkistä polttoainetta. 

Vuoden 2014 lopulla tehtiin kattava laskenta poltto-
aineen kulutusmääristä. Tämä toimii perustana 
yhtiön CO2-päästojen laskennalle ja antaa tietoa 

Vuoden 2015
loppupuolella
käynnistettiin
veneiden elinkaari  
ja investointi 
suunnitelman  
laatiminen

ympäristövaikutuksista. Vuonna 2015 hankitun 
polttoaineen määrä ja siitä syntyneet CO2-päästöt 
laskivat 7 % edellisestä vuodesta. Luotsausta koh-
den tuotetut CO2-päästöt laskivat 0,6 % verrattuna 
vuoteen 2014.

Podio-kalustotyötila otettiin käyttöön joulukuun 
lopussa. Kaikki aluskalustoa koskevat tiedot (mm. 
huollot, katsastukset, viat, polttoaineen varastojen 
täydennykset ja veneiden tankkaukset) viedään kat-
tavasti uuteen kalustotyötilaan. Luotsikutterinhoita-
jat ja vuoroesimiehet koulutettiin työtilan käyttöön 
vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 osalta kehite-
tään erityisesti raportointia.

Kuljetuskustannus luotsausta kohden on nostet-
tu strategiseksi mittariksi. Tunnuslukuun lasketaan 
kuljetustoiminnan kustannukset koko maan tasolla 
vuosittain. Vuonna 2015 kuljetuskustannus luotsa-
usta kohden oli 606 euroa ja kohden luotsattua me-
rimailia 76 euroa.
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▲  Vuoroesimies Mats Lindholm vastaa  
Orrengrundin saaren ympäristöasioista.

Liikenne on vilkasta kaikkina vuorokauden 
aikoina. ”Orressa” huolletaan ja tankataan 
miehet sekä veneet. Yhdessä työvuorossa on 
kahdeksan luotsia ja neljä luotsikutterinhoitajaa  
sekä kokki tai emäntä. Ympäristöasioissa avain-
henkilöitä ovat vuoroesimiehet Mats Lindholm  
ja Marko Micklin.

Mats Lindholm on työskennellyt Orrengrun-
din asemalla 12 vuotta. Hänen mukaansa 
asenne on koko ajan muuttunut vihreämpään 
suuntaan. – Minusta ympäristöasiat ovat meil-
lä hyvin hallinnassa, sanoo Mats Lindholm. 

Eniten ympäristöä kuormittavat kalusto 
ja kuljetukset. Vuonna 2015 Kotkan alueella 
luotsattiin 4 203 kertaa ja polttoöljyn koko-
naiskulutus oli noin 170 000 litraa. Luotsaus-
työhön suoraan liittyvät kuljetukset on aina 
hoidettava.  Muut ajetaan tilanteen mukaan. 
- Turhia ajoja ei tehdä, toteaa Lindholm pai-
nokkaasti. 

Käytössä on kaksi kutteria ja kesällä kaksi 
nopeaa venettä. Nopeat veneet telakoidaan 
ja huolletaan kerran vuodessa ja talvikäytössä 
olevat kutterit joka toinen vuosi. Pienempiä 
korjauksia ja öljynvaihdot tehdään saaressa. 

- Veneiden suunnittelussa kiinnitetään 
nykyään huomioita siihen, että koneista ei 
pääse öljyä valumaan suoraan pilssiin kone-
vuodon tai huollon yhteydessä. On altaita ko-
neiden alla, jotka on helppo pitää puhtaana. 

 Kuttereiden akselisto on saatu erittäin tiiviik-
si yhtiön oman kehitystyön tuloksena, kertoo 
Mats Lindholm. Jäteöljyjä ja pilssivesiä varten 
on laiturilla tuhannen litran keräysastiat, jotka 
tyhjennetään keskimäärin kerran vuodessa. 
Jäteöljy menee Ekokemin kautta kierrätyk-
seen. Vanhat akut vaihdetaan uusiin tavaran-
toimittajan kautta.

Luotsiasemalla pinta-alaa on noin  1200 m2 
ja vettä kuluu noin 300 000 litraa vuodes-
sa. Tilojen ja veden lämmitys hoidetaan puo-
let vuodesta ilmalämpöpumpuilla ja lopun 
aikaa lisänä käytetään öljyä. Tavoitteena on 
tulevaisuudessa hyödyntää maalämpöä sekä 
aurinko energiaa ja tätä kautta edelleen vä-
hentää lämmitysöljyn tarvetta.

Orrengrundin vesihuolto on ratkaistu 
omalla käänteisosmoosilaiteella. Saaren po-
rakaivo ulottuu yli 140 metrin syvyyteen ja 
sieltä tuleva suolainen vesi puhdistetaan 
talous vedeksi. Jätevedet menevät takaisin 
mereen puhdistamon ja imeytyskentän kaut-
ta. Jätteiden käsittelyä varten saaressa on 
oma jätepuristin. Siihen laitetaan kaikki syn-
tyvä sekajäte, joka mahtuu hyvin kerran tai 
kaksi kertaa vuodessa tyhjennettävään kont-
tiin. Jos jotain kierrätettävää jää, Mats käyt-
tää Loviisan kaupungin  jäteaseman palveluja.

SAARIASEMA JA YMPÄRISTÖ

C A
S E

Orrengrund sijaitsee keskeisessä meriväylien risteyskohdassa luotsipaikan välittömässä 
läheisyydessä Pernajan saaristossa Suomenlahdella. Asemalta hoidetaan HaminaKotkan ja 
Loviisan satamien luotsaukset. Toiminta saaresta lyhentää veneiden pakollisia ajomatkoja.

■ Esimerkki 
ympäristövastuusta 
vuonna 2015

YRITYSVASTUU
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Finnpilot Pilotage Oy:n  
käytössä olevat tilat alueittain
vuoden 2015 lopussa Oma kiinteistö Vuokrakiinteistö Yhteensä

Perämeri Ajoksen luotsiasema, 
Kemi

Kokkola luotsiasema

Raahen tukiasema

Vallgrundin taukotila, 
Vaasa

Hailuodon tukiasema, 
Oulu

Oulun tukiasema,
keskusta

Vaasan tukiasema, 
satama

Leppäluodon tukiasema, 
Pietarsaari

Tankarin taukotila, 
Kokkola

7 luotsi- ja tukiasemaa  
2 taukotilaa

Selkämeri Porin luotsiasema,  
Mäntyluoto

Rauman luotsiasema, 
satama

Kaskisten tukiasema

2 luotsiasemaa 
1 tukiasema

Saaristomeri Hangon luotsiasema
Utön tukiasema
Lillmälön taukotila
Isokarin taukotila

Uudenkaupungin  
luotsiasema
Turun luotsiasema
Maarianhaminan tukiasema

5 luotsi- ja tukiasemaa
2 taukotilaa

Helsinki Harmajan  
luotsiasema
Emäsalon  
luotsiasema

Porkkalan taukotila
Vuosaaren taukotila

2 luotsiasema
2 taukotilaa

Kotka Orrengrundin tuki-
asema

Kotkan luotsiasema 2 luotsi- ja tukiasemaa

Saimaa Lappeenrannan  
luotsiasema

Savonlinnan luotsiasema 2 luotsiasemaa

Hallinto, Helsinki Kansakoulukuja 2

Luotsinvälitys, Helsinki Katajanokan  
terminaali K6 

Ympäristön tunnusluvut

Vuonna 2015 
hankitusta polttoaineesta 
syntyneet CO2-päästöt 
laskivat 7 %.
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Käytössä oleva kalusto, ikä ja käyttö Määrä Ikä (keskiarvo) Ajotunnit/vuosi/alus

Luotsikutterit 33 15 314

Nopeat luotsiveneet 30 13 538

Polttoaineen kulutus ja CO2päästöt 2012 2013 2014 2015

Kulutus (litraa/luotsaus) 70,99 68,07 71,83 69,19

CO2-päästöt (tCO2/ 0,17 0,17 0,18 0,17

Hankittu polttoaine (litraa) 1,9 milj.
litraa

1,7 milj.
litraa

1,7 milj.
litraa

1,6 milj.
litraa

CO2-päästöt (tCO2) 4700 4334 4364 4057

Lähde (päästökertoimet) Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2014 ja Energiatilasto 2013

Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on laskettu vuosittaisten polttoainetoimitusten ja autojen ajokilometrien 
perusteella. Lukuihin sisältyy veneiden, kiinteistöjen ja autojen kulutus.

Luotsausta kohden 
tuotetut CO2-päästöt 
laskivat 0,6 % 
verrattuna vuoteen 
2014.

YRITYSVASTUU
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Vastuu yhteiskunnalle
Katamme luotsausmaksuilla yhtiön tomintakustannukset ja 
toiminnnan kehittämisen.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 36,8 milj. euroa ja 
liiketulos 1,7 milj. euroa. Tilikauden päättyessä yhtiön 
palveluksessa työskenteli 335 henkilöä. 

Yhtiön hallitus päättää luotsauspalvelun hinnoitte-
lusta. Maksujen tulee olla kohtuullisia ottaen huomi-
oon aiheutuneet kustannukset ja kohtuullinen tuot-
to. Yhtiö perii kiinteään yksikköhintaan perustuvan 
maksun luotsattavalta alukselta. Maksu määräytyy 
luotsattavan aluksen nettovetoisuuden ja todellisen 
luotsatun matkan perusteella.

Luotsausyhtiön on pidettävä julkisesti saatavilla 
perittävät yksikköhinnat ja alennetut yksikköhinnat 
sekä niiden määräytymisperiaatteet. Luotsauslain 
mukaan hintojen muutoksista on ilmoitettava vähin-
tään kuusi kuukautta ennen muutosten voimaantu-
loa. Uudet hinnat voivat tulla voimaan aikaisintaan 
muutosilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Saimaan alueen luotsaustoimintaa koskee liike-
taloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoite.  
Saimaan luotsauksen maksutaso on 26 % meri-
alueen taksasta. Erotus korvataan luotsausyhtiölle 
siten, että se on enintään Saimaan alueen alijäämän 
suuruinen. 

Vuoden 2015 liikevaihto sisältää 3,9 miljoonaa eu-
roa Saimaan alikatteellisen toiminnan kattamiseksi 
myönnettyä määrärahaa. Laskelma määrärahasta 
on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

YRITYSVASTUU

Yhtiön liikevaihto
vuonna 2015 oli 

36,8 milj. euroa
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Yhtiön hankinnat tehdään oman hankintaohjeen 
mukaisesti. Tavoitteena on hankintojen keskittämi-
nen, edullisuus ja toiminnallinen tehokkuus. 

Hallinnointi
Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omis-
tama osakeyhtiö. Lisäksi Finnpilot omistaa 60 % 
meri liikenteen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice 
Advisors  –yhtiöstä.

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 
viestintä ministeriön hallinnointiohjetta ja omistaja-
ohjauksen periaatteita. 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Finnpilotin 
omistajaohjauksesta. Omistaja käyttää päätös val-
taansa       yhtiökokouksessa.  Liikenneministeri edus-
taa Suomen valtiota yhtiökokouksessa tai mää-
rää valtion edustajan yhtiökokoukseen ja antaa 
edustajalle toimintaohjeet.  Yhtiökokous  päättää 

Finnpilot 
Pilotage Oy on 
valtion kokonaan 
omistama
osakeyhtiö.

▲  Luotsit nousevat laivaan luotsirappuja eli leida-
reita pitkin. Luotsivene ja alus sovittavat nopeu-
den samaksi laivaannousun ajaksi.

sille osakeyhtiölain  nojalla kuuluvista asioista. 
 Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan  
ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla 
 Finnpilotin toimialan, johtamisen tai liiketalouden  
asian tuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailu-
tilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia. 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä, ohjaa ja val-
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voo yhtiön toimintaa, vahvistaa strategian, valitsee 
toimitus johtajan ja ylimmän johdon, valvoo johtoa 
sekä tekee keskeiset liiketoiminnalliset päätökset. 
Hallitus on asettanut toimintansa tueksi henkilöstö-  
ja tarkastusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet on lue-
teltu hallituksen toiminta kertomuksessa.

Hallitus kokoontui vuonna 2015 kahdeksan kertaa, 
tarkastusvaliokunta neljä kertaa ja henkilöstövalio-
kunta kolme kertaa. Hallituksen kuukausi- ja koko-
uspalkkiot olivat yhteensä 101 422 euroa vuonna 
2015 (2014: 97 770 euroa). Puheenjohtajan palkkio 
oli 1500 e/kk, varapuheenjohtajan palkkio oli 900 
e/kk ja jäsenen 800 e/kk. Kokouspalkkio hallituksen 
ja valiokuntien kokouksista oli 400 e/kokous.

Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan lä-
hin esimies. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle 
yhtiön toiminnasta. Toimitusjohtaja vastaa liike-
toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttami-
sesta.  Finnpilotin johtoryhmä on toimitusjohtajaa 
avustava elin. Johtoryhmän jäseniä ovat yksikköjen 
johtajat.  Yhtiön viestintäpäällikkö osallistuu johto-
ryhmän työskentelyyn.

Saimaan luotsauksen
maksutaso on 26 %
merialueen maksusta.

▲  Kesällä luotseja työllistävät risteilyalukset, joita vierailee eniten Helsingissä.
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Hallitus

Seija Turunen
PUHEENJOHTAJA
s. 1953, kauppatieteiden maisteri, 
hallitusammattilainen

• Hallituksessa vuodesta 2015
• Finnlines Oyj, 

varatoimitusjohtaja ja CFO  
2007-2013

• Finnsteve-yhtiöt  
(osa Finnlines-konsernia), 
toimitusjohtaja 2010-2013

• Finnlines Oyj, 
rahoitusjohtaja 1992-2007

• Elisa Oyj, hallituksen jäsen
• Pihlajalinna Oyj,  

hallituksen jäsen

Ilpo Virtanen
VARAPUHEENJOHTAJA
s. 1964, diplomi-insinööri

• Hallituksessa vuodesta 2010
• Innokonseptit Oy,  

kehitysjohtaja, 2014-
• Oteran Oy,  

kehitysjohtaja 2009–
• Vakeva Oy, partneri 2008
• Destia Oy, Tieliikelaitoksen 

johto, suunnittelu- ja  
kehitystehtäviä 1987–2007

Pekka Kettunen
HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1949, taloustieteiden maisteri, 
neuvotteleva virkamies

• Hallituksessa vuodesta 2011
• Valtioneuvoston kanslian  

omistajaohjausosasto,  
neuvotteleva virkamies 2009–

• Valtioneuvoston kanslian  
omistajaohjausosasto,  
erityisasiantuntija  
2007–2009,

• Kauppa- ja teollisuusminis-
teriö, asiantuntija tehtäviä 
1982–2007

Maarit Lindström
HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1971, filosofian tohtori

• Hallituksessa vuodesta 2012
• OP,  ekonomisti 2012–
• OP -Pohjola-ryhmä,  

tutkimussäätiön asiamies 
2012–2015

• Kyösti Haatajan säätiö,  
asiamies 2012–2015

• Keskuskauppakamari,  
johtaja 2011–2012,  
pääekonomisti 2010–2011,  
ekonomisti 2007–2010

Karri Kaitue
HALLITUKSEN JÄSEN
s.1964, oikeustieteen lisensiaatti

• Hallituksessa vuodesta 2014
• Ekokem Oyj, toimitusjohtaja, 

2015 
• Outokumpu-konserni,  

varatoimitusjohtaja  
2005-2011

• Capman Oyj,  
hallituksen puheenjohtaja

• Suomen Taideyliopisto,  
hallituksen puheenjohtaja

Johanna Karppi
HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1968, varatuomari

• Hallituksessa vuodesta 2014
• Suomen Terveystalo Oy, 

henkilöstöjohtaja 2007-
• Rautaruukki Oyj, Director 

Corporate Hr 2004-2007,
• Orion Oyj, henkilöstöpäällikkö 

2001-2004,
• Rakennusteollisuuden  

Keskusliitto, lakimies

Jouni Räty
HENKILÖSTÖN EDUSTAJA
s. 1970, luotsi, merikapteeni AMK

• Hallituksessa vuodesta 2012
• Finnpilot Pilotage Oy,  

luotsi 2011 -
• Luotsausliikelaitos Finnpilot, 

luotsi, 2005–2010
• Neste Oy/Fortum Oil and Gas 

Oy aluksilla ja varustamokontto-
rissa, 1995-2005

Tero Jalonen
HENKILÖSTÖN VARAEDUSTAJA
s. 1962, vahtiperämies,  
moottorikoneenhoitaja

• Hallituksessa vuodesta 2012
• Finnpilot Pilotage Oy,  

kutterinhoitaja 2011–
• Luotsausliikelaitos Finnpilot,  

kutterinhoitaja 2004–2010
• Merenkulkulaitos,  

kutterinhoitaja 1986–2003 
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Johtoryhmä

Matti Pajula
TOIMITUSJOHTAJA
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henkilöstöjohtaja 2012–2015
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2003–2012
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Veronjalanjälki
Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia 
maksuja. Finnpilot Pilotage Oy:n verojen raportointi 
perustuu Valtion omistajaohjauksen antamaan oh-
jeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille 
maakohtaisten verojen raportointiin. 

Finnpilot on valtion kokonaan omistama erityisteh-
täväyhtiö. Yhtiöllä ei ole kytkentöjä veroparatiiseihin, 
eikä yhtiön verosuunnittelussa hyödynnetä verojen 
minimointiin tähtäävää kansainvälistä ulottuvuutta. 
Verosuunnittelua voidaan tehdä käyttöomaisuuden 
poistojen osalta elinkeinoverolain sallimissa puit-
teissa.

Finnpilot Pilotage Oy toimii Suomessa ja näin ollen 
yhtiön verokertymä maksetaan kokonaisuudessaan 
Suomeen. Finnpilot ei myöskään ole maksanut voit-
toja, osinkoja tai korkoja ulkomaille. Yhtiöllä ei ole 
meneillään verotukseen liittyviä valitusprosesseja.   

Keskeistä Finnpilotin verojen hoidossa on laadukas 
veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoittei-
den hoitaminen. Pääosa tästä työstä tehdään yhtiön 
talousyksiössä ja tarvittaessa käytetään ulkopuolisia 
veroasiantuntijoita.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 36,8 milj. euroa 
ja tulos ennen veroja 1,0 milj. euroa. Vuoden 2015 
liikevaihto sisältää 3,9 miljoonaa euroa Saimaan alu-
een luotsauksen hintatukea.

Finnpilot on investoinut viimeisten neljän vuoden 
aikana kaikkiaan 9,2 miljoonaa euroa koneisiin, ka-
lustoon ja kiinteistöihin. Vuonna 2015 investoinnit 
olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.  Tilikauden 
päättyessä yhtiön palveluksessa työskenteli 335 
henkilöä.

Yhteenveto kattaa sellaiset verot ja veronluontei-
set maksut, joissa Finnpilotilla on lakimääräinen 
velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. 

Verojalanjälki (1000 EUR) 2012 2013 2014 2015
Verojen osuus -398 127 3 349 913

Henkilöstöön liittyvät 5 959 6 134 6 036 6 218

Ennakonpidätykset 6 230 6 553 6 481 6 476

Verojalanjälki yhteensä 11 790 12 814 15 867 13 607

Verorasitus -1 045 -798 2 431 -148
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 Finnpilotin verojalanjälki vuonna 2015 oli yhteen-
sä 13,6 milj. euroa. Tästä verojen osuus oli 0,9 milj. 
 euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja 
oli 6,2 milj. euroa ja työntekijöiden ennakonpidä-
tyksiä 6,5 milj. euroa. Yhtiön osuus lakisääteisistä 
eläkevakuutusmaksuista oli 3,6 milj. euroa ja muista 
henkilöstösivukuista 1,1 milj. euroa. 

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Finnpilotin 
verojalanjäljessä on ilmoitettu henkilöstöön liittyvät 
veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkois-
ta pidätetyt ennakonpidätykset. Raportoidut verot 
perustuvat  yhtiön kirjanpidosta kerättyihin tietoi-
hin ja raportissa esitetään tiedot neljältä viimeiseltä 
vuodelta veroista, joiden summa on vähintään viisi 
tuhatta euroa vuodessa.

Sähkön hintaan sisältyvän energiaveron määrä on 
laskettu hankintojen arvon perusteella perustuen 
Energiamarkkinaviraston tilastoimaan keskihintaan 
ja sähköveron osuuteen hinnasta. Polttoaineiden 

Investoinnit 
vuonna 2015 olivat 

2,7 milj. euroa

Maksettavat verot (1 000 EUR) 2012 2013 2014 2015
Työnantajamaksut 4 656 4 816 4 660 4 760

Tulovero, laskennallinen 646 925 918 1 062

Tulovero 31 314 245 190

Energiaverot 29 30 34 44

Kiinteistöverot 19 20 28 27

Ajoneuvovero 16 16 17 14

Varainsiirtovero 0 0 12 0

Vakuutusverot 9 11 11 10

Maksettavat verot yhteensä 5 407 6 131 5 924 6 107

Maksettavat verot 2015
(Yhteensä: 6,1 milj. euroa)

■  Työnantajamaksut  77,9 %
■  Tulovero, laskennallinen 17,4 %
■  Tulovero   3,1 %
■  Energiaverot   0,7 %
■  Kiinteistöverot  0,4 %
■  Ajoneuvovero   0,2 %
■  Vakuutusmaksuverot  0,2 %

valmisteveroa ei laskelmassa ole ilmoitettu, koska 
yhtiö saa valmisteverosta palautuksen hakemusta 
vastaan. Laskennallinen tulovero on laskettu voimas-
saolevan yhteisöverokannan mukaan tilinpäätös-
siirtojen kertymästä.

Finnpilotin verorasitus vuonna 2015 oli  -0,1 miljoonaa 
euroa, josta -0,4 miljoonaa euroa liittyi arvonlisä-
veroihin. Verottaja antoi uuden ohjauksen luotsaus-
maksujen arvonlisäverokäsittelystä tammikuussa 2015.  

YRITYSVASTUU
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Ohjaus perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätökseen, jossa vahvistetaan alan yleinen käytäntö 
verottomuussäännösten soveltamisesta kansain-
välisen meriliikenteen käyttöön luovutettujen pal-
veluiden laskutuksessa. Ohjausta sovelletaan myös 
valtion maksamaan Saimaan alueen luotsauksen 
hintatukeen. 

Lahjonta, poliittinen vaikuttaminen ja  
kilpailu sekä ihmisoikeudet
Toimintaa varten on laadittu eettiset ohjeet, jois-
sa on määritelty, että emme tarjoa tai ota vastaan 
lainvastaisia lahjuksia tai etuuksia. Ohjeissa on myös 
määritelty, että liikelaitos ei ota puoluepoliittisesti 
kantaa. Nämä ohjeet ovat edelleenkin voimassa.

Luotsauslain mukaan luotsauspalveluja ei saa tar-
jota eikä luotsaustoimintaa harjoittaa muu kuin 
laissa tarkoitettu luotsausyhtiö. Näin ollen kilpailu 
luotsaustoiminnassa on lailla rajattu pois. Yksinoi-
keudella toiminta asettaa Finnpilot Pilotage Oy:n 
tilanteeseen, jossa toiminnan on oltava äärimmäisen 
avointa, läpinäkyvää ja kustannustehokasta. 

Finnpilot Pilotage Oy kunnioittaa Ihmisoikeuksia kai-
kessa toiminnassaan. Yhtiössä työskentelevillä hen-
kilöillä on oikeus ja vapaus järjestäytymiseen, mieli-
piteeseen, yhdenvertaisuuteen työssä sekä lepoon 
ja vapaa-aikaan.

Tilitettävät verot (1 000 EUR) 2012 2013 2014 2015
Arvonlisävero, netto -1 149 -1 188 2 085 -434

Ennakonpidätykset palkoista 6 230 6 553 6 481 6 476

Työntekijän sosiaaliturvamaksut 1 303 1 319 1 376 1 458

Tilitettävät verot yhteensä 6 383 6 683 9 943 7 500

Tilitettävät verot 2015
(Yhteensä: 7,9 milj. euroa)

■  Ennakonpidätykset palkoista  81,6 %
■  Työntekijän  sosiaaliturvamaksut 18,4 %

Verojalanjälkemme  
oli 13,6 milj. euroa
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Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille 
(1 000 €) 2012 2013 2014  2015

Asiakkaat    

- liikevaihto 39 449 37 634 36 815 36 808

- liiketoiminnan muut tuotot 2 4 109 13

- tuotot osakkuusyrityksissä 0 0 0 0

Tavarantoimittajat     

- materiaali- ja palveluostot -2 826 -2 506 -2 447 2 005

- liiketoiminnan muut kulut -4 384 -4 518 -4 734 4 767

Henkilöstö     

- palkat ja palkkiot -21 023 -20 816 -20 694 20 962

- eläkekulut -3 755 -3 859 -3 715 3 868

- henkilösivukulut -1 147 -1 122 -1 086 1 151

Yhteensä -25 925 -25 797 -25 494 25 981

Julkinen sektori     

- verot (tulovero) -31 -314 -245 190

Tuet ja lahjoitukset 0 -5 -5 0

Osingot osakkeenomistajille 0 0 -239 236

Rahoituskulut -79 -56 -24 13

Oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 6 206 4 442 3 736 3 629

Investoinnit 2 844 1 835 1 744 2 715

Talouden avaintunnusluvut (1 000 €) 2012 2013 2014  2015

Liikevaihto 39 449 37 634 36 815 36 808

Liiketulos 3 778 2 453 2 003 1 661

% liikevaihdosta 9,6 % 6,5 % 5,4 % 4,5 %

Tilikauden voitto/tappio 2 102 958 943 775

Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,1 % 12,7 % 11,4 % 9,9 % 

Omavaraisuusaste, % 46,8 % 53,7 % 53,0 % 55,2 %

Quick ratio 1,3 1,1 1,3 1,3

Toiminnan kustannustehokkuus 2012 2013 2014 2015
Tuotto/luotsaus, kpl 1 456 1 444 1 480 1 534

Tuotto/luotsaus, mailia 77 v78 78 80

Kustannus/luotsaus, kpl -1 317 -1 350 -1 400 1 465

Kustannus/luotsaus, mailia -70 -73 -74 76

Liiketulos/ luotsaus, kpl 139 94 81 69

Liiketulos/ luotsaus, mailia 7 5 4 4

Saimaan luotsauksen tuki 2012 2013 2014  2015
Valtion tuki (milj. euroa) 4 008 3 906 3 915 3 878

Yhteiskunnallisen vastuun tunnusluvut

YRITYSVASTUU
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Raportointiperiaatteet
Tämä on Finnpilot Pilotage Oy:n neljäs yritysvastuun 
raportti. 

Vuotta 2015 koskevassa raportissa on keskitytty yh-
tiön toiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisiin 
teemoihin. Teemat on määritelty olennaisuusanalyysin 
kautta ja niitä kuvaamaan on valittu tunnusluvut. 
Raportoinnissa noudatetaan omistajaohjauksen laa-
timaa listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden 
yritysvastuun raportointimallia.

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 
verkkosivuillaan.

Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportti koskee vuotta 2015 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 aikaisemmilta 
vuosilta, mikäli se on laskentateknisesti ollut mah-
dollista.

Mittaus ja laskentaperiaatteet
Talouden tunnusluvut on laskettu kirjanpitolain 
edellyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeis-
tusta sen mukaan kuin valtioneuvoston periaatepää-
tös 3.11.2011 edellyttää.
 
Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain 
edellyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeis-
tusta sen mukaan kuin valtioneuvoston periaatepää-
tös 3.11.2011 edellyttää.

Luotsauksen vaikuttavuuden arviointi perustuu 
yhdessä Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja 
tutkimuskeskuksen kanssa tehtyyn tutkimukseen    
(B 184 2011) . Arviointimenettelyä kehitetään edelleen.

Verojalanjäljen raportointi perustuu valtion omista-
jaohjauksen antamaan ohjeistukseen valtion enem-
mistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen 
raportointiin.  
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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 osakeyhtiöla-
kiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja 
luotsaus-asetuksessa. Valtionyhtiöiden hallinnoin-
nista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja 
omistaja-ohjauksesta. Lisäksi Finnpilot noudattaa 
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnointiohjetta ja 
omistaja-ohjauksen periaatteita.

Konserni
Finnpilot Pilotage Oy ja sen tytäryhtiö Ice  Advisors 
Oy  muodostavat konsernin.  Konsernirakenteessa ei 
 tilikauden aikana ole  tapahtunut  muutoksia. Finnpilot 
Pilotage Oy:n omistusosuus Ice   Advisorsista on 60 pro-
senttia. Tilinpäätökseen ei sisällytetä konsernitilinpää-
töstä, koska tytär yhtiön toiminnalla ei ole merkittävää 
 vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 
 
Osakkeet ja osakkeenomistaja
Suomen valtio omistaa yhtiön koko osakekannan  
(80 000 osaketta). Yhtiön osakepääoma on   
2 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tulos 2015
Tilikauden liikevaihto oli 36,8 miljoonaa euroa 
(2014: 36,8 milj. euroa). Luotsausmaksuja korotet-
tiin vuoden 2015 alusta keskimäärin 2 %. Korotus 
tehtiin nostamalla luotsauksen aloitusmaksua kus-
sakin aluskokoluokassa rannikolla 30 euroa ja Sai-
maalla 8 euroa. Muilta osin luotsauksen hinnoittelu-
rakenteeseen ei tehty muutoksia.

Luotsausmäärät laskivat edelliseen vuoteen ver-
rattuna 3,5 %. Luotsauskysynnän lasku on seura-
usta talouden heikosta suhdannetilanteesta, joka 
on alentanut meriliikenteen kuljetusmääriä. Linja-
luotsauksen yleistyminen ei ole enää olennaisesti 
vähentänyt luotsauskysyntää ja luotsausyhtiön las-
kennallinen markkinaosuus rannikon alusliikentees-
tä on vakiintunut noin 33 % tasolle. Alueellisesti ja 
satamittain tarkasteltuna linjaluotsauksen vaikutus 
luotsauskysyntään vaihtelee huomattavasti. 

Finnpilot Pilotage Oy:n koko vuoden liikevoitto 
oli 1,7 miljoonaa euroa (2014: 2,0 milj. euroa) ja ti-
likauden voitto 0,8 miljoonaa euroa (2014: 0,9 milj. 
euroa). Polttoaineen hinnan lasku ja valmisteverojen 
palautukset toivat yhtiölle merkittäviä kustannus-
säästöjä. Henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden 
poistojen noususta johtuen tilikauden liikevoitto kui-
tenkin aleni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. 

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2015 oli  
9,9 prosenttia (2014: 11,4 %).

Luotsausyhtiölle on asetettu liiketaloudellisesti 
kannattamattoman tehtävän velvoite Saimaan alu-
een luotsaustoiminnan järjestämiseksi. Saimaalla 
on käytössä alennettuun yksikköhintaan perustuva 
maksutaso, joka on 26 % merialueen taksasta. Ran-
nikon luotsausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun 
välistä erotusta korvataan luotsausyhtiölle siten, että 
se on enintään Saimaan alueen alijäämän suuruinen. 
Vuoden 2015 liikevaihto sisältää 3,9 miljoonaa eu-
roa Saimaan alikatteellisen toiminnan kattamiseksi 
myönnettyä määrärahaa (2014: 3,9 milj. euroa).

Hallituksen esitys  
voittovarojen  käyttämisestä
Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2015 voit-
to oli 774 946,19 euroa ja jakokelpoiset varat 
ovat 13 839 076,73 euroa. Hallitus esittää yh-
tiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2015 
osinkoa 3,875 euroa osakkeelta, yhteensä 
 310 000,00 euroa ja loput tilikauden tulokses-
ta siirretään edellisen tilikauden voittovarat tilille. 

Rahoitus
Vuoden lopussa yhtiöllä oli lyhyt- ja pitkäaikaista 
lainaa rahoituslaitoksilta 1,3 miljoonaa euroa. Lai-
na otettiin liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä 
osakeyhtiölle siirtyneen eläkevastuuvelan kattami-
seksi. Lainaa lyhennettiin tilikauden aikana normaa-
lin maksuaikataulun mukaisesti. 

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät 
edelleen hyvinä. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 mil-
joonaa euroa (2014: 4,3 milj. euroa). Vuonna 2014 
liiketoiminnan rahavirtaa paransi luotsausmaksujen 
muuttuminen arvonlisäverollisiksi. Investointien ra-
havirrat olivat -2,7 miljoonaa euroa (2014: -1,4 milj. 
euroa) ja rahoituksen rahavirta oli -1,1 milj. euroa 

Hallituksen toimintakertomus  
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015
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(2014: -1,1 milj. euroa). Rahavarat tilikauden lopussa 
olivat 6,1 miljoonaa euroa (2014: 6,4 milj. euroa). 

Maksuvalmiutta ja yrityksen rahoitusaseman kehi-
tystä kuvaava tunnusluku quick ratio oli 1,3 (2014: 
1,3). Yhtiön omavaraisuusaste oli 55,2 prosenttia 
(2014: 53,0 %) ja nettovelkaantumisaste -29,9 pro-
senttia (2014: -27,2 %).

Investoinnit
Investointeihin käytettiin yhteensä 2,7 miljoonaa eu-
roa, mikä vastaa 7,4 prosenttia toteutuneesta liike-
vaihdosta (2014: 1,7 milj. euroa, 4,7 %). Tilikauden 
päättyessä yhtiöllä ei ollut investointeja koskevia 
sitoumuksia (2014: 0,1 milj. euroa). Investoinnit ra-
hoitettiin tulorahoituksella.

Finnpilot Pilotage Oy:n vuoden 2015 investointi-
ohjelma toteutettiin uivan kaluston osalta suunnitel-
lussa laajuudessa. Vuoden aikana otettiin käyttöön 
ensimmäinen Luotsikutteri-2014 sarjaan kuuluva 
alus sekä yksi nopea luotsivene. Muut tilikauden aika-
na tehdyt investoinnit koostuivat mm. kiinteistöjen  

perusparannuksista ja maalämpöjärjestelmien asen-
tamisesta, alusten peruskorjauksista sekä autojen 
hankinnoista. 

Luotsaustoiminta
Vuoden 2015 aikana luotsattiin yhteensä 23 996 
kertaa ja luotsauksista kertyi 459 651 luotsattua 
merimailia. Luotsausten kappalemäärä aleni 3,5 % 
vuoden 2014 määristä. Luotsattujen merimailien 
määrä puolestaan laski 2,4 %. Palvelutasotavoit-
teessa määriteltyjen odotusaikojen puitteissa suori-
tettiin 99,9 % (2014: 99,8 %) kaikista luotsauksista. 
Luotsauksen laskennallinen markkinaosuus kaikista 
aluskäynneistä Suomen rannikon satamissa oli 32,9 % 
(2014: 33,7 %).

Yhtiö ottaa toimintasuunnitelmissaan huomioon 
talouden suhdanteiden ja luotsausyhtiön markkina-
osuuden kehityksen vaikutuksen luotsattavan alus-
liikenteen määrään. Vuoden 2015 osalta luotsaus-
ten kappalemäärät olivat rannikolla 1,3 % ja Saimaan 
alueella 18,6 % yhtiön omia ennusteita pienemmät. 

Tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014

Luotsauksia, kpl 23 996 24 868

Luotsauksia, merimaileja 459 651 470 745

Liikevaihto 36 808 292 36 814 605

Liikevoitto/-tappio 1 661 096 2 003 379

% liikevaihdosta 4,5 % 5,4 %

Tilikauden voitto/-tappio 774 946 942 577

% liikevaihdosta 2,1 % 2,6 %

Oman pääoman tuotto % 9,7 % 11,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto % 9,9 % 11,4 %

Omavaraisuusaste % 55,2 % 53,0 %

Korollinen vieras pääoma 1 320 833 2 170 833

Nettovelkaantumisaste 29,9 % -27,2 %

Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,3 1,3

Bruttoinvestoinnit 2 715 316 1 743 785

% liikevaihdosta 7,4 % 4,7 %

Henkilöstömäärä keskimäärin henkilötyövuosina 320 320

Henkilömäärä kauden lopussa 335 336

Palkat ja palkkiot tilikaudella 20 961 518 20 693 662

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty liitetiedoissa.
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Yhtiön riskienhallinta
Finnpilot Pilotage Oy:n riskienhallinta tukee stra-
tegisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa 
liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhtiön hallitus vastaa 
riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamis-
ta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että riskienhallinta 
on asianmukaisesti järjestetty. Myös tilintarkastajat 
valvovat riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokkuutta 
osana hallinnon tarkastusta.

Riskikartoitus tehdään vuosittain ja sen tavoittee-
na on tunnistaa strategisia tavoitteita uhkaavat kes-
keiset riskit ja määrittää niille hallintakeinot. Riskit 
jaotellaan strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin 
riskeihin. Kartoituksessa tunnistetut riskit luokitel-
laan todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteel-
la merkittävyysjärjestykseen.

Luotsauspalvelun hinnoittelusta on säädetty 
luotsaus laissa. Yhtiön hallitukselle on annettu oikeus 
päättää hinnoittelusta laissa määrättyjen aikarajojen 
puitteissa. Hinnoittelupäätös on tehtävä kesäkuussa 
ja uudet luotsausmaksut tulevat voimaan seuraavan 
kalenterivuoden alusta. Hinnoittelun vahvistaminen 
säädetyssä aikataulussa on erityisen haastavaa ta-
louden suhdanteiden muuttuessa. Yhtiön toiminnan 
suunnittelun ja ennusteiden jatkuvalla kehittämisel-
lä on keskeinen rooli yhtiön taloudellisten toiminta-
edellytysten turvaamisessa.  

Valtio myöntää tukea Saimaan alueen luotsaus-
toiminnan järjestämiseksi.  Tuen määrä vahviste-
taan valtion talousarviossa vasta hinnoittelupää-
töksen jälkeen ja tuen pienentäminen merkitsisi 
toiminnan muuttumista Saimaan alueella tappiolli-
seksi.  Taloudellisen riskin pienentäminen edellyttää 
valtion rahoittamien toimintojen kustannustehok-
kuuden lisäämistä ja sidosryhmien pitämistä tietoi-
sina mahdollisten muutosten taloudellisista vaiku-
tuksista. 

Luotsaustoiminnan yhteydessä tapahtuva on-
nettomuus ja siitä alukselle aiheutuva vahinko on 
arvioitu yhtiön operatiiviseen toimintaan liittyvis-
tä riskeistä suurimmaksi. Mahdolliset onnetto-
muudet vahingoittavat luotsausyhtiön mainetta 
turvallisuuspalveluja tuottavana organisaationa. 
Luotsauspalvelu prosessin mukaisen toiminnan var-
mistaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja operatiivi-
sen riskiarvioinnin menetelmien kehittämistä. Ope-
ratiivisen henkilöstön ohjeistukseen ja koulutukseen 
sekä viranomaisyhteistyöhön kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Riskiarvioinnin mukaan muita luotsausyhtiön 
toimintaan liittyviä riskejä ovat luotsauskysyn-
nän aleneminen taloudellisen tilanteen heiken-
tyessä tai ympäristödirektiivien voimaantulon 
 seurauksena, luotsaustoiminnan järjestämisen 

 vaikeutuminen lainsäädännön, viranomaismääräys-
ten tai  työtaistelutoimien vuoksi, työkyvyn ylläpitä-
minen henkilöstön  ikääntyessä sekä linjaluotsauksen 
osuuden kasvu.

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yh-
teensä 335 henkilöä (2014: 336). Henkilöstöstä 
määräaikaisessa työsuhteessa oli 28 työntekijää, 
mikä vastaa 8,4 prosenttia koko henkilöstöstä 
(2014: 28 työntekijää, 8,3 %).

Uusina vakituisina työntekijöinä yhtiön palveluk-
sessa aloitti 7 henkilöä (2014: 12 henkilöä), jotka 
sijoittuivat pääasiassa operatiiviseen toimintaan ja 
korvaaviin työtehtäviin. Henkilökunnan määrää vas-
taavasti pienensi työntekijöiden eläköityminen, yh-
teensä 8 henkilöä (2014: 9 henkilöä).

Operatiivisessa toiminnassa työskenteli 316 hen-
kilöä, eli 94,3 prosenttia koko henkilöstöstä ja hal-
linnossa 19 henkilöä. Henkilöstön jakautumisessa 
ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen 
vuoteen verrattuna (2014: operatiivisessa toimin-
nassa 317, hallinnossa 19).

Henkilöstöstä miehiä oli 305 henkilöä eli 91,0 pro-
senttia (2014: 308, 91,7 %) ja naisia 30 henkilöä eli 
9,0 prosenttia koko henkilöstöstä (2014: 28, 8,3 %).  
Henkilöstön keski-ikä on 50,1 vuotta (2014: 49,8 
vuotta).

Henkilöstölukumäärät ovat tilikauden lopun luku-
määriä. Henkilötyövuosia vuonna 2015 oli 320 
(2014: 320).

Yhtiön henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän 
piiriin. Toteutuneiden tavoitteiden mukainen tulos-
palkkioerä, joka määräytyy henkilöstörahastolain 
mukaisesti pääosin yhtiön tulosten perusteella, siir-
retään henkilöstörahastoon. Tulospalkkiojärjestel-
män kynnysehdot vahvistaa yhtiön hallitus ja ne ovat 
voimassa vuoden kerrallaan. Tulospalkkion maksa-
misen edellytyksenä on, että yhtiö saavuttaa ase-
tetut tulos-, palvelutaso- ja turvallisuustavoitteet. 
Tulostavoitteen toteuma-aste määrää tulospalkkion 
suuruuden.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä on voimassa 
vuoden kerrallaan ja sen piiriin kuuluvat yksiköiden 
johtajat sekä toimitusjohtaja. Palkkion maksamisen 
yleiset tavoitteet ovat yhteneväiset henkilöstön 
tulos palkkiojärjestelmän kanssa. Yleisten tavoittei-
den lisäksi johdon tulospalkkion määrä on riippuvai-
nen mm. henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttami-
sesta, jotka määritellään kullekin yksikön johtajalle 
erikseen. 

Ennakkolaskelmien mukaiset tulospalkkiot vuo-
delta 2015 ovat 178 tuhatta euroa. Vuodelta 2014 
tulospalkkiota maksettiin yhteensä 278 tuhatta euroa. 
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Luotsaustoimialaan liittyvät työehtosopimukset 
ovat voimassa kaikkien henkilöstöryhmien osalta 
tammikuun 2017 loppuun saakka. Vuoden 2015 
alussa päästiin sopimukseen luotsien ja kutterinhoi-
tajien uusista vuosilomamääräyksistä. Määräykset 
ovat Palvelualojen työnantajien soveltaman yleisen 
työehtosopimuksen mukaisia. Samalla yhtenäistet-
tiin alueellisia vuosilomakäytäntöjä. Uusia vuosilo-
mamääräyksiä sovelletaan 1.4.2015 alkaen kertyviin 
vuosilomiin. Lisäksi vuonna 2015 solmittiin henki-
löstöryhmien edustajien kanssa sopimus Finnpilotin 
yhteistyötoimikunnasta.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosit-
tain tehtävällä henkilöstötutkimuksella. Työnanta-
jalle annettua kokonaisarvosanaa mitataan astei-
kolla yhdestä kuuteen. Vuoden 2015 tutkimuksessa 
kokonaisarvosana oli 4,3 (2014: 4,1). Vastaajista 
erittäin tai melko tyytyväisiä työnantajaan oli 89 % 
(2014: 84 %). Tutkimukseen vastasi 60 % koko 
henkilöstöstä (2014: 60 %). Tutkimuksen tuloksia 
käsiteltiin henkilöstön kanssa alueellisissa työpa-
joissa. Tämän jälkeen esille tulleita toimenpide-eh-
dotuksia käytiin läpi syksyn esimiespäivillä ja alueel-
lisissa kokouksissa.

Leidarit -työhyvinvointihanke päättyi vuoden 
2015 lopussa ja sen tuloksista tehdään yhteenveto 
vuoden 2016 alussa. Hankkeen tavoitteena oli yh-
dessä henkilöstön, eläkevakuutusyhtiön ja työter-
veyshuollon kanssa parantaa yleistä työhyvinvointia 
ja löytää keinot puuttua työkykyä heikentäviin asioi-
hin. Tavoitteena oli lisäksi löytää erilaisia vaihtoeh-
toja niihin tilanteisiin, joissa henkilöllä on vaikeuksia 
suoriutua omasta työtehtävästään. 

Työterveyslaitoksen kanssa jatkettiin Yö väylällä-
työaikatutkimusta, jossa haetaan keinoja epäsään-
nöllisen vuorotyön kuormittavuuden keventämiseen 
ja selvitetään mahdollisuuksia tukea henkilöstön 
palautumista vuorotyössä.  Yö väylällä -tutkimusra-
portti valmistui kesällä 2015. Tutkimuksessa suo-
siteltiin, että työ- ja lepojärjestelyjä kehitettäisiin 
alueellisten kokeilujen avulla. Alueellisten kokeilujen 
kohteiksi valittiin Lappeenranta, Savonlinna, Oulu, 
Turku ja Rauma. Kokeiluja varten perustetaan pai-
kalliset työryhmät, jotka käynnistävät toimintansa 
vuoden 2016 alkupuolella.

Johdon ja esimiesten johtamiskoulutusta jatket-
tiin vuonna 2015. Koulutustilaisuuksissa teemoina 
olivat työlainsäädäntö, työehtosopimukset ja asian-
tuntijoiden johtaminen.

Toiminnan kehittäminen
Finnpilotin kehittämistoiminnan tavoitteena on 
luoda yhtenäiset käytännöt, joiden avulla Finnpi-
lot voi entistä paremmin saavuttaa sille asetetut 

laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Luotsaus-
palvelun kehittämisellä varmistetaan merenku-
lun turvallisuutta ja toimivuutta sekä parannetaan 
kustannustehokkuutta.

Vuonna 2015 jatkettiin luotsauksen vaikuttavuu-
den mittaamista ja kerättyä tietoa jaetaan viran-
omaisille edelleen analysoitavaksi. Luotsauksen vai-
kuttavuudesta saatua tietoa on hyödynnetty useissa 
luotsausta käsittelevissä tilaisuuksissa ja artikkeleissa. 

Vuoden 2015 aikana aloitettiin mPilot-ohjelmis-
ton operatiivinen käyttö Helsingin, Kotkan ja Pe-
rämeren luotsausalueilla. Ohjelmisto mahdollistaa 
luotsausprosessin reaaliaikaisen seurannan lisäksi 
sähköisen laskutustiedon välittämisen, lepoaikojen 
tarkan seurannan sekä asiakaspalautteen keräämi-
sen tehokkaasti ja kattavasti.

Finnpilotin ulkoiset verkkosivut uudistettiin vuon-
na 2015 ja sivujen käyttäjämäärät lisääntyivät mer-
kittävästi. Uusina palveluina sivuilla otettiin käyttöön 
ajantasainen liikenneluettelo ja liikennetilanteen 
karttasovellus sekä luotsausmaksulaskuri.

Merikotka tutkimuskeskus toteutti Työnkuva 
-selvityksen, jossa kuvataan luotsinvälityksen teh-
tävät ja mahdollisia kehittämistoimenpiteitä. Toinen 
merkittävä uudistus on luotsinvälityksen toiminnan 
siirtäminen hallinnon kanssa samoihin toimitiloihin. 
Muutoksen tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja 
operatiivisen ohjauksen parantaminen. 

Finnpilot ja sen tytäryhtiö Ice Advisors Oy osal-
listuvat Suomessa toteutettavan jääsimulaattorin 
kehittämiseen. Hankkeessa simulaattoria kehitetään 
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa, jotta 
se palvelisi paremmin talvimerenkulun koulutus-
tarpeita. Finnpilotin roolina on tuoda hankkeeseen 
tarvittava kauppa-alusten käsittelyosaaminen. Yh-
teistyösopimukset allekirjoitettiin joulukuussa 2015.

Vuoden aikana toteutettiin normaalien laatujär-
jestelmän ylläpitoon liittyvien auditointien lisäksi 
DNV GL:n suorittamat laajennusauditoinnit. Luot-
sauspalvelua koskeva IS0 9001 –sertifiointi kattaa 
nyt kaikki luotsausalueet sekä luotsinvälityksen. Ser-
tifiointi on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. 

Veneiden käytön ja ylläpidon seurantaan sekä 
suunnitteluun tarkoitetun kalustotietojärjestelmän 
kokonaisuudesta toteutettiin vuonna 2015 käyttä-
jien työskentely-ympäristönä toimiva kalustotyöti-
la sekä järjestelmän tiedot tallentava tietokanta ja 
raportointiliittymä. Kalustotyötilan käyttö aloitettiin 
joulukuussa 2015.

Kutterinhoitajien perehdytysmateriaali päivitettiin 
ja yhtenäistettiin. Sen avulla voidaan varmistua siitä, 
että uusi työtekijä saa töidensä suorittamista varten 
riittävät tiedot. Samalla päivitettiin luotsiveneen tur-
vallisuuskäsikirja ja yhtiön sisäinen kuljetusohje.



61

Ympäristö
Luotsausyhtiön tehtävä on edistää luotsattavan alus-
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä ehkäis-
tä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. 
Luotsausyhtiö ottaa ympäristön huomioon toimin-
nassaan ja noudattaa ympäristölainsäädännön vaati-
muksia.

Yhtiön toiminnalta ei edellytetä erillistä ympäristö-
lupaa, pois lukien paikallisviranomaisten myöntämät 
polttoainesäiliöiden luvat. Uutena yhtiön toimintaa 
koskevana vaatimuksena tuli vuonna 2015 voimaan 
energiatehokkuuslaki, joka sisältää energiatehok-
kuussuunnitelman laatimisen ja energiakatselmuksi-
en suorittamisen.

Luotsausprosessin aikana ei vuonna 2015 sattu-
nut ympäristöön vaikuttavaa onnettomuutta. Yhtiön 
toiminnassa ei muutenkaan tapahtunut ympäristöön 
vaikuttavia vahinkoja vuoden aikana. 

Yhtiö toimii mahdollisimman energia- ja resurssite-
hokkaasti. Toiminnan suurimmat ympäristövaikutuk-
set syntyvät kuljetustehtävässä kulutetusta polttoai-
neesta sekä veneiden ja kiinteistöjen lämmityksestä. 
Kuljetuskaluston käytön optimointiin kehitetään uu-
den kalustojärjestelmän myötä uusia mittaristoja. 
Yhtiö tarkkailee ja raportoi luotsausta kohti kuluvan 
polttoaineen ja hiilidioksidipäästön määrää. Vuonna 
2015 kulutus laski 3,7 % vuoteen 2014 verrattuna. 
Ympäristön kuormitusta vähennetään alusten kun-
nossapidolla ja niiden uusimisella. Kaikissa aluksissa 
käytetään vähärikkistä polttoainetta pakokaasupääs-
töjen minimoimiseksi. 

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia kor-
jauksia on jatkettu vuoden 2015 aikana. Lämmityk-
sessä käytettyjä fossiilisia polttoaineita on korvattu 
mm. Isokarin asemalle asennetulla maalämpöjärjes-
telmällä ja useisiin kohteisiin asennetuilla ilmalämpö-
pumpuilla. 

Vuoden 2016 näkymät
Alkaneen tilikauden 2016 ennustetaan olevan Luot-
sausyhtiölle taloudellisesti hyvin samankaltainen 
kuin päättynyt vuosi. Syksyllä julkaistuissa ennus-
teissa tavaraviennin ja -tuonnin määrän arvioitiin 
kasvavan vuonna 2016 noin 3 % (ETLA). Merikulje-
tusten kannalta keskeisten toimialojen, metsä- ja ke-
mianteollisuuden sekä metallien jalostuksen, viennin 
määrän ennustettiin kasvavan noin 2 %. Ennusteiden 
laatimisen jälkeen Suomen talouden kehityksestä on 
annettu uusia arvioita. Talouden kehitykseen liittyy 
edelleen epävarmuustekijöitä ja siksi ennusteisiin on 
suhtauduttu varauksella yhtiön taloussuunnitelmissa.

Luotsausmäärien ennustamisessa on käytetty 
hyväksi satamakohtaisia vienti- ja tuontitilastoja ta-
varalajeittain ja ennustamisen tueksi tietoja kuljetet-

tavista tavaramääristä ja aluskäynneistä on kerätty 
alueellisesti satamilta ja varustamoilta sekä teolli-
suudelta. Lievästi positiivisesta suhdannekehitykses-
tä huolimatta luotsausten kappalemäärien ennuste-
taan vuonna 2016 pysyvän edellisen vuoden tasolla. 
Ennusteissa on otettu huomioon aluskoon kasvun ja 
linjaluotsauksen vaikutus luotsausten kappalemää-
riin.

Luotsausmaksuihin vahvistettiin hinnankorotus 
vuodelle 2016, joka nostaa luotsauksen perusmak-
sua rannikolla 15 euroa ja Saimaalla 4 euroa. Vah-
vistetun korotuksen vaikutus luotsaustuottoihin on 
noin 1 %. Saimaan alueen on toiminnan taloudelli-
seen tulokseen vaikuttaa lisäksi alennettuun yksik-
köhintaan perustuva luotsaustaksa. 

Liikevaihtoennusteen ja luotsaustoiminnan kulu-
rakenteen perusteella luotsausyhtiön vuoden 2016 
liiketuloksen ennustetaan olevan päättyneen vuoden 
tasolla. Saimaan alueen hintatuen määrän ennuste-
taan laskevan hieman, mikäli alueen luotsausmäärät 
toteutuvat ennakoidulla tasolla.

Hallinto
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.

Finnpilot Pilotage Oy:n varsinainen yhtiökoko-
us valitsi hallituksen puheenjohtajan ja viisi jäsentä 
maaliskuussa pidetyssä kokouksessa. Hallitukseen 
puheenjohtajaksi valittiin kauppatieteen maisteri 
 Seija Turunen ja jäseniksi asiantuntijapäällikkö Maa
rit Lindström, kehitysjohtaja Ilpo Virtanen, neuvot-
televa virkamies Pekka Kettunen, OTL Karri Kaitue 
ja henkilöstöjohtaja Johanna Karppi.

Yhtiössä sovelletaan lakia henkilöstön edustuk-
sesta yhtiön hallinnossa. Lakiin perustuva henkilös-
tön edustus on yhtiön hallituksessa. Henkilöstö on 
nimesi edustajakseen luotsi Jouni Rädyn ja hänen 
henkilökohtaiseksi varaedustajakseen luotsikutte-
rinhoitaja Tero Jalosen. Myös varaedustajalla on lain 
perusteella oikeus osallistua kokouksiin ja käyttää 
niissä puhevaltaa. Finnpilot Pilotage Oy:n toimitus-
johtajana toimii merikapteeni Matti Pajula.

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana kahdek-
san kertaa. Yhtiön hallitus arvioi omaa toimintaan-
sa sekä hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä 
vuosittaisessa  itsearvioinnissa helmikuussa 2015.
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TULOSLASKELMA

Liite 1.1.31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Liikevaihto 1 36 808 292 36 814 605
Liiketoiminnan muut tuotot 12 621 109 020
Materiaalit ja palvelut 2 2 005 268 -2 446 675
Henkilöstökulut 3 25 980 957 -25 494 370
Poistot 4 2 406 320 -2 245 297
Liiketoiminnan muut kulut 5 4 767 271 -4 733 904

Liikevoitto 1 661 096 2 003 379

Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko ja rahoitustuotot 33 563 23 294
Korkokulut ja muut rahoituskulut 13 111 -23 900

Rahoitustuotot ja kulut 6 20 452 -607
 

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 681 548 2 002 772

Tilinpäätössiirrot 716 255 -815 445
Tuloverot 190 347 -244 750

Tilikauden voitto/tappio 774 946 942 577

Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus on nimittänyt 
kaksi valiokuntaa. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 
Ilpo Virtanen puheenjohtajana, Maarit Lindström, 
 Pekka Kettunen ja Seija Turunen jäseninä, esitte-
lijänä toimitusjohtaja Matti Pajula sekä sihteerinä 
talousjohtaja Timo Siren. Henkilöstövaliokuntaan 
kuuluvat Johanna Karppi puheenjohtajana, Karri 
Kaitue ja Seija Turunen jäseninä, esittelijänä toimi-

tusjohtaja Matti Pajula sekä sihteerinä yhtiön henki-
löstöjohtaja Kati Virtanen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastus yhteisö 
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT, JHTT Jorma Nurkkala.

TILINPÄÄTÖS
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RAHOITUSLASKELMA

 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 36 872 530 36 423 634
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 15 699 335 749
Maksut liiketoiminnan kuluista 33 298 692 -32 259 959
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 3 589 538 4 499 424
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 13 111 -23 900
Saadut korot liiketoiminnasta 33 563 23 385
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 3 609 990 4 498 909
Maksetut välittömät verot 185 449 -206 687
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 424 541 4 292 222

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2 715 316 -1 743 785
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 20 668 335 749
Investointien rahavirta (B) 2 694 648 -1 408 035

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 850 000 -850 000
Osingonjako 235 600 -239 498
Rahoituksen rahavirta (C) 1 085 600 -1 089 498

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys +, vähennys - 355 708 1 794 688

Rahavarat tilikauden alussa 6 415 924 4 621 236
Rahavarat tilikauden lopussa 6 060 217 6 415 924
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TASE

Liite  31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 7

Aineettomat oikeudet 22 027 46 109
Muut pitkävaikutteiset menot 68 618 8 743

90 644 54 852
Aineelliset hyödykkeet 8

Maa- ja vesialueet 697 341 696 121
Rakennukset ja rakennelmat 3 334 462 3 559 978
Vesialukset 14 518 168 14 119 053
Koneet ja muu kalusto 935 418 702 815
Keskeneräiset hankinnat 3 025 145 290

19 488 414 19 223 258
Sijoitukset

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

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 583 858 19 282 910

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 900 576 2 930 516
Saamiset konserniyrityksiltä 0 4 464
Muut saamiset 278 035 31 788
Siirtosaamiset 9 849 135 758 320

3 027 746 3 725 088

Rahat ja pankkisaamiset 6 060 217 6 415 924

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 087 962 10 141 012

Vastaavaa yhteensä 28 671 821 29 423 922

TILINPÄÄTÖS
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TASE

Liite  31.12.2015 31.12.2014

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 3 030 335 2 606 958
Tilikauden voitto/tappio 774 946 942 577

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 839 077 15 583 331

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 11 5 308 105 4 591 850

VIERAS PÄÄOMA 12
Pitkäaikainen vieraspääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 470 833 1 320 833
Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 850 000 850 000
Ostovelat 501 858 1 013 399
Muut velat 817 248 1 797 936
Siirtovelat 4 884 701 4 266 574

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 524 639 9 248 741

Vastattavaa yhteensä 28 671 821 29 423 922
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöksen esitystapaa säätelevät kirjanpitolaki 
(KPL), kirjanpitoasetus (KPA), kirjanpitolautakunnan 
yleisohje tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä 
sekä yhteisölainsäädäntö. Tilinpäätös on laadittu 
31.12.2015 voimassa olleen kirjanpitolain mukaisesti.

Myynnin tuloutusperiaatteet
Liikevaihtoon sisältyvät luotsaustuotot kirjataan 
 tilikauden tuotoksi luotsauksen alkamisajankohdan 
mukaan.

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 
 pitoajan määrittelyssä on noudatettu varovaisuuden 
periaatetta. 

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

Vastuut
Tilinpäätöksen liitetietoina eritellään tulevaisuuteen 
kohdistuvat vuokravastuut ja muut sopimukset, jot-
ka aiheuttavat taloudellisia sitoumuksia tulevaisuu-
dessa. Toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille 
vastuut lasketaan sopimuksen irtisanomisajan mu-
kaan.

Oman pääoman oikaisu
Yhtiön johdon lisäeläkevakuutuksessa on todettu 
olevan kattamatonta eläkevastuuta. Suoritetut en-
nakkomaksut eivät yhtiön pyytämän aktuaarilaskel-
man mukaan kata nykysääntöjen mukaista alun perin 
sovittua eläkettä. Edellisiltä vuosilta kertynyt katta-
maton eläkevastuu, 284 tuhatta euroa, on kirjattu 
taseeseen velaksi ja vähentämään yhtiön kertyneitä 
voittovaroja. Tilikauden 2015 osalta eläkevastuun 
lisäys on kirjattu tulosvaikutteisesti tilinpäätökseen.

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

Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytär-
yhtiön yhdistelemättä jättämisellä ei käytännössä 
ole vaikutusta yhtiön tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan.

Keskeneräiset riitaasiat
Luotsausyhtiölle esitettiin tammikuussa 2015 asiak-
kaan konkurssiin liittyvä vaatimus, takaisinsaannista 
konkurssipesään annetun lain 10 §:n perusteella, 
yhteensä 39 tuhatta euroa. Yhtiö on antamassaan 
vastineessa kiistänyt konkurssipesän esittämän vaa-
timuksen perusteettomana. Vaatimuksesta ei ole 
kirjattu varausta tilinpäätökseen. Konkurssipesä ei 
ole nostanut takaisinsaannista kannetta.

Muut laadintaperiaatteet
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan ta-
pahtumapäivän kurssiin. Saimaan kanavalla ja Saimaan 
vesistöalueella peritään alennettuun  yksikköhintaan 
perustuvaa maksua. Alennetusta  yksikköhinnasta 
 yhtiölle aiheutuvat tulonmenetykset korvataan val-
tion talousarviossa tarkoitukseen otetusta määrära-
hasta. Saatu korvaus (Saimaan määräraha) sisältyy 
liike vaihtoon.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
1 Liikevaihto

Luotsaustuotot 32 838 171 32 802 568
Saimaan määräraha 3 878 164 3 915 435
Muut tuotot 91 958 96 602
Yhteensä 36 808 292 36 814 605

2 Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 167 043 -1 747 864
Ulkopuoliset palvelut 838 225 -698 811
Yhteensä 2 005 268 -2 446 675

3 Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 20 961  518 -20 693 662
Eläkekulut 3 868 433 -3 714 767
Muut sosiaalikulut 1 151 007 -1 085 942
Yhteensä 25 980 957 -25 494 370

Toimitusjohtajan ja hallituksen
Palkat ja palkkiot 332 799 -324 400

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa
Hallinto 19 19
Operatiivinen henkilöstö 316 317
Yhteensä 335 336

4 Poistot
Aineettomista hyödykkeistä 39 058 -34 618
Rakennuksista ja rakennelmista 383 162 -410 350
Koneista ja kalustosta 1 984 101 -1 800 329
Yhteensä 2 406 320 -2 245 297

5 Liiketoiminnan muut kulut
Henkilöstöön liittyvät kulut 2 071 580 -2 025 063
Kiinteistökulut, vuokrat ja muut käyttömenot 1 177 927 -1 370 523
Muut liiketoiminnan kulut 1 517 765 -1 338 319
Yhteensä 4 767 271 -4 733 905

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 14 871 14 851
Veroneuvonta 1 500 2 078
Yhteensä 16 371 16 929
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TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
6 Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko ja rahoitustuotot 33 563 23 294
Korkokulut ja muut rahoituskulut 13 111 -23 900
Yhteensä 20 452 -607

Saimaan määrärahan tuloslaskelma
Luotsaustuotot 1 503 685 1 617 616
Muut myyntituotot 365 866
Saimaan määräraha 3 878 164 3 915 435
Liikevaihto 5 382 214 5 533 917
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Materiaalit ja palvelut 146 006 -87 243
Henkilöstökulut 4 183 870 -4 334 192
Poistot 186 684 -147 119
Liiketoiminnan muut kulut 868 897 -965 277
Liikevoitto 3 242 86
Rahoitustuotot ja -kulut 3 242 -86

Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 0 0
Tilinpäätössiirrot 0 0

Tilikauden tulos 0 0

TASEEN LIITETIEDOT
31.12.2015 31.12.2014

7 Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 185 273 198 055

Lisäykset 0 3 280
Vähennykset 16 062 -16 062

Hankintameno kauden lopussa 169 211 185 273
Kertyneet poistot 1.1. 139 164 -130 908
Vähennysten kertyneet poistot 16 062 16 062
Tilikauden poistot 24 083 -24 317

Kertyneet poistot kauden lopussa 147 185 -139 164
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 22 027 46 109

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 237 235 237 235

Siirrot keskeneräisistä 74 850 0
Hankintameno kauden lopussa 312 085 237 235

Kertyneet poistot 1.1. 228 493 -218 192
Tilikauden poistot 14 975 -10 301

Kertyneet poistot kauden lopussa 243 468 -228 493
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 68 618 8 743

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 90 644 54 852
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31.12.2015 31.12.2014
8 Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 696 121 400 125

Lisäykset 1 220 297 000
Vähennykset 0 -1 004

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 697 341 696 121

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 4 717 699 4 925 376

Lisäykset 157 645 214 012
Siirrot keskeneräisistä 0 241 677
Vähennykset 0 -663 365

Hankintameno kauden lopussa 4 875 344 4 717 699
Kertyneet poistot 1.1. 1 157 721 -1 185 009
Vähennysten kertyneet poistot 0 437 639
Tilikauden poistot 383 162 -410 350

Kertyneet poistot kauden lopussa 1 540 883 -1 157 721
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 334 462 3 559 978

Vesialukset
Hankintameno 1.1. 20 318 975 19 134 065

Lisäykset 2 167 800 905 138 
Siirrot keskeneräisistä 0 550 000

Vähennykset 0 -270 228
Hankintameno kauden lopussa 22 486 776 20 318 975

Kertyneet poistot 1.1. 6 199 922 -4 856 768
Vähennysten kertyneet poistot 0 270 228
Tilikauden poistot 1 768 685 -1 613 382

Kertyneet poistot kauden lopussa 7 968 608 -6 199 923
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 518 168 14 119 053

Koneet ja muu kalusto
Hankintameno 1.1. 1 253 711 1 175 706

Lisäykset 385 625 253 915
Vähennykset 51 089 -175 910

Hankintameno kauden lopussa 1 658 687 1 253 711
Kertyneet poistot 1.1. 550 895 -539 859
Vähennysten kertyneet poistot 43 042 175 910
Tilikauden poistot 215 416 -186 947

Kertyneet poistot kauden lopussa 723 269 -550 895
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 935 418 702 815

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 145 290 866 527

Lisäykset 3 025 70 440
Valmiiden siirrot keskeneräisistä 145 290 -791 677

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 025 145 290

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 19 488 414 19 223 258
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TASEEN LIITETIEDOT JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

31.12.2015 31.12.2014
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. 67 084 73 422
Tilikauden tulos 6 339 2 675

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 900 576 2 930 516
Saamiset konserniyrityksiltä 0 4 464
Muut saamiset 278 035 31 788
Siirtosaamiset 849 135 758 320
Yhteensä 3 027 746 3 725 088

9 Siirtosaamisten olennaiset erät
Saimaan määräraha 298 070 359 804
Polttoaineen valmistevero 248 400 106 000
Kela-korvaus työterveyshuollosta 150 686 74 909
Muut erät 151 979 217 607
Yhteensä 849 135 758 320

10 Oman pääoman muutokset
Osakepääoma 1.1. 2 000 000 2 000 000

Tilikauden lisäykset 0 0
Osakepääoma 31.12. 2 000 000 2 000 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 10 033 796 10 033 796
Tilikauden lisäykset 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 10 033 796 10 033 796

Edellisten tilikausien voittovarat 3 549 535 2 846 456
Osingonjako valtiolle 235 600 -239 498
Oman pääoman oikaisu 283 600 0

Yhteensä 3 030 335 2 606 958

Tilikauden voitto/tappio 774 946 942 577

Oma pääoma yhteensä 15 839 077 15 583 331

Voitonjakokelpoiset varat 13 839 077 13 583 331
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31.12.2015 31.12.2014
11 Tilinpäätössiirtojen kertymä  

Poistoero aineettomista hyödykkeistä 0 0
Poistoero rakennuksista ja rakennelmista 414 853 -339 986
Poistoero koneista ja kalustosta 5 722 957 4 931 836
Yhteensä 5 308 105 4 591 850

12 Vieras pääoma

Korollinen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 320 833 2 170 833
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä 0 0

Laskennalliset verovelat, joita ei ole merkitty taseeseen
Tilinpäätössiirroista 1 061 621 918 370
Yhteensä 1 061 621 918 370

Siirtovelkojen olennaiset erät
Jaksotetut henkilösivukulut 183 879 146 662
Jaksotetut lomapalkkavelat sivukuluineen 4 098 300 3 714 200
Muut erät 602 522 405 711
Yhteensä 4 884 701 4 266 574

Vuokravastuut 31.12.2015 31.12.2014

Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 436 394 330 569
Myöhemmin maksettava 81 703 129 960
Yhteensä 518 098 460 529

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 15 866 24 854
Myöhemmin maksettava 1 004 18 365
Yhteensä 16 869 43 219

Muut tilaussopimuksiin perustuvat vastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 98 176 33 099
Myöhemmin maksettava 0 0
Yhteensä 98 176 33 099

VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ
Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2015 voitto oli 774 946,19 euroa ja jakokelpoiset varat ovat 13 839 076,73 
euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2015 osinkoa 3,875 euroa osakkeelta, 
yhteensä 310.000,00 euroa ja loput tilikauden tuloksesta siirretään edellisen tilikauden voittovarat tilille.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 10. maaliskuuta 2016

Seija Turunen Karri Kaitue Johanna Karppi Pekka Kettunen 
puheenjohtaja

Maarit Lindström Ilpo Virtanen Jouni Räty Matti Pajula
  henkilöstön edustaja toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2016
KPMG Oy Ab

Jorma Nurkkala
KHT, JHTT

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVOJA

Oman pääoman tuottoprosentti  =

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti  =

Omavaraisuusaste prosentteina  =

Nettovelkaantumisaste  =

Maksuvalmius (Quick ratio) =

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

lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset

lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakkomaksut
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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.–31.12.2015. 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 
toiminta kertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olem-
me suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilin-
tarkastustapa 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 osakeyhtiölain 
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkasta-
maltamme tilikaudelta.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2016
KPMG OY AB

Jorma Nurkkala
KHT, JHT
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CORPORATE GOVERNANCE

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA  
SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Luettelo kirjanpitokirjoista:

Päiväkirjat ATK-listoina
Pääkirjat ATK-listoina
Käyttöomaisuuserittelyt ATK-listoina
Tasekirja Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt Sidottuna kirjana
Myyntireskontra ATK-listoina
Ostoreskontra ATK-listoina
Palkkakirjanpito ATK-listoina

Tositelajit:

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

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. 
 Ostolaskut säilytetään elektronisessa arkistossa, jonka tietokanta on tallennettu järjestelmän toimittajan 
 palvelimelle sekä CD-ROM-levylle.
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YRITYSVASTUUN RAPORTOINTIMALLI 
Listaamattomat valtio-omisteiset yhtiöt, periaatepäätös 3.11.2011

Vastaavuus Sivu 
tai kommentti

1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet   59 ja 4552
1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet
 Arvot ja toimintaperiaatteet   s. 5

Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista   s. 45-47
Ylimmän johdon tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista ja vastata 
siitä

  s. 46-47

Organisaation ja yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja ylim-
män johdon palkitsemiseen

  s. 25 ja 59

Yhteiskuntavastuun organisaatio ja vastuut   s. 5-7
Yhteiskuntavastuun olennaisten asioiden määrittely   s. 6-7
Yhteiskuntavastuun riskit ja mahdollisuudet  s. 11 ja  59

1.3 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus
Organisaation keskeiset sidosryhmät ja sidosryhmien odotukset   s. 34
Kuvaus sidosryhmävuorovaikutuksen tavoista eri sidosryhmien kanssa   s. 31-35
Sidosryhmien esiin nostamat asiat ja huolenaiheet ja 
kuinka organisaatio on näihin vastannut

  s. 31-35

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

Taloudelliset tavoitteet  s. 45-53 ja 57-72
Raportointikauden tulokset suhteessa tavoitteisiin  s. 6 ja 53 sekä 57-71 

ja 47–61
Kuvaus raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja saavutuksista  s. 57-71 ja 47–61
Avaintunnusluvut  s. 6 ja 53

2.2 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut s. 53 ja 62-72
2.2.3 Valtiolta saatu taloudellinen tuki (Saimaan tuki)  s. 45 ja 53
2.2.4 Välilliset taloudelliset vaikutukset (luotsauksen vaikuttavuus)  s. 15-16 ja 19

3. Henkilöstö
3.1 Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka  s. 21-29

Kuvaus esimiestoiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista  s. 23
3.1.2 Henkilöstötavoitteet

Henkilöstötavoitteet ja tulokset  s. 21-29
Kuvaus raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja 
saavutuksista henkilöstöön liittyen

 s. 21-29

3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne
3.2.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä 31.12 (tilikauden lopussa)  s. 21 ja 28
Henkilöstö keskimäärin  s. 28-29
Henkilöstön jakauma alueiden mukaan  s. 28
Henkilöstön jakauma tehtävien mukaan  s. 28

3.2.2 Työsuhteet
Vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuus 31.12  s. 28
Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden osuus 31.12  s. 28

3.2.3 Vaihtuvuus s. 29
Päättyneiden työsuhteiden lukumäärä päättymissyyn mukaan jaoteltuna s. 25

3.2.4 Työsuhteiden kesto s. 21
3.2.5 Henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä  s. 29

Henkilöstön ikärakenne  s. 29
Henkilöstön keski-ikä  s. 29
Eläkkeelle jääneiden lukumäärä s. 29
Keskimääräinen eläköitymisikä s. 29

Vastaavuus periaatepäätöksen kanssa
 Ei vastaa vielä, tavoite  

  esitetty oheisella sivulla 
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Kuvaus, miten organisaatio on varautunut henkilöstön eläköitymiseen s. 21-26
3.3 Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset/Henkilöstön ja 

työnantajan väliset suhteet
3.3.1 Irtisanomiset ja lomautukset s. 29

Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden osuus koko henkilöstö on 
työehtosopimusten 
piirissä

Voimassa olevat työehtosopimukset luotsausalan työehto-
sopimus

3.4 Tasa-arvo  
3.4.1 Henkilöstön sukupuolijakauma  

Henkilöstön sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin  s. 29
Hallituksen ja ylimmän johdon sukupuolijakauma  s. 29

3.4.2 Tasa-arvosuunnitelma s. 23
3.5 Palkitseminen  
3.5.1 Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot  s. 25 ja 59
3.6 Osaamisen kehittäminen ja koulutus  
3.6.1 Kehityskeskustelut

Säännöllisten kehityskeskustelujen piiriin kuuluvan henkilöstön osuus  s. 23
Kuvaus kehityskeskustelukäytännöistä ja 
henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista

 s. 23

3.6.2 Koulutus ja osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutustaustan jakauma s. 21-22 
Kuvaus keskeisistä koulutushankkeista ja koulutuskäytännöistä  s. 17–18
Koulutuspäivien määrä henkilöä kohti s. 22
Koulutuskustannukset s. 22

3.7 Työhyvinvointi  
3.7.1 Henkilöstötyytyväisyys

Kuvaus henkilöstötutkimusten tuloksista ja niiden kehityksestä  s. 24-25
Kuvaus henkilöstötutkimusten tulosten perusteella toteutetuista 
toimenpiteistä

 s. 24-25 ja 31-32

3.7.2 Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi  s. 25-27
3.8 Työterveys ja turvallisuus  
3.8.1 Tapaturmat  s. 26 ja 29

Kuvaus työterveys- ja turvallisuusjohtamisesta sekä hankkeista ja toimenpiteistä  s. 26
Tapaturmien lukumäärä ja poissaolot  s. 29
Tapaturmataajuus per miljoonaa työtuntia s. 29

3.8.2 Sairauspoissaolot  s. 29
Sairauspoissaoloprosentti  s. 29

3.8.3 Työterveys
Kuvaus työterveyshuollosta  s. 26
Keskimääräiset sairauspoissaolot (osuus kokonaistyöajasta) s. 29

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

Kuvaus tärkeimmistä ympäristövaikutuksista  s. 38
Kuvaus toimitusketjun keskeisistä ympäristövaikutuksista  s. 37-41
Kuvaus keskeisistä ympäristöriskeistä ja -mahdollisuuksista s. 37-43

4.1.2 Ympäristöjohtaminen (periaatteet ja vastuut)  s. 37-43
4.1.3 Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen s. 37-43
4.2 Ympäristötunnusluvut  
4.2.1 Energia

 Suora energiankulutus (omassa energiantuotannossa käytetty energia) s. 37-39
 Epäsuora energiankulutus (ostettu sähkö, lämpö) s. 37-40
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 Kuvaus energiankulutuksen merkityksestä organisaation toiminnassa s. 37-41

Energiatehokkuuden parantaminen s. 37-41

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

s. 39

4.2.2 Päästöt ilmaan s. 43

4.2.3 Vesi
Vedenkulutus s. 39

4.2.4 Jätteet
Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti s. 39

Jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen s. 39

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

s. 37-41

4.2.6 Tuotteet ja palvelut s. 37-41

4.2.7 Kuljetukset s. 37-41

5. Yhteiskunta
5.2 Lahjonta ja korruptio  
5.2.1 Lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt s. 52

5.3 Poliittinen vaikuttaminen  
5.3.1 Poliittinen vaikuttaminen ja poliittiset tuet s. 52
5.4 Kilpailun rajoitukset  
5.4.1 Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen ja määräystenmukaisuus 

(luotsauslaki)
 s. 52

6. Tuotevastuu
6.1 Asiakastyytyväisyys
6.1.1 Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys   s. 6 ja 31-33
6.3 Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä (luotsausmaksut)   s. 45

7. Ihmisoikeudet
7.1 Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat  s. 52

8. Toimitusketju
8.1.1 Hankintaperiaatteet ja -politiikat  s. 46

9. Raportointi ja laskentaperiaatteet   s. 44
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