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Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 
vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa.  
Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen  
hallituksen toimintakertomus.
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”Valtionyhtiönä 
toimintamme tulee olla
avointa ja läpinäkyvää.”
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2012 oli merenkulun ja luotsauksen näkö-
kulmasta katsoen täynnä haasteita. Länsimaiden ja 
euroalueen taloudellisen kehityksen notkahdus vai-
kutti meriliikenteeseen ja luotsauskysyntään. Luot-
sattava liikenne on kokonaisuutena vähentynyt.

Merenkulkua koskevia uusia säädöksiä ollaan laa-
timassa runsaasti. Monet niistä tuovat toimialalle 
merkittäviä teknisiä ja taloudellisia haasteita. Liiken-
ne-  ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva meri-
liikennestrategia tulee vaikuttamaan merenkulun 
koko toimintaympäristöön. 

Vuoden 2012 alussa voimaan tullut luotsaushintojen 
tarkistus mahdollistaa taloudellisesti kannattavan 
luotsaustoiminnan. Luotsaushinnat olivat jääneet 
merkittävästi jälkeen yleisestä kustannustasosta. 
Viimeksi hintoja oli tarkistettu 90-luvun lopulla. 
Suuret erot satama- ja aluekohtaisessa kustannus-
vastaavuudessa ovat tyypillisiä luotsaukselle. Valta-
kunnallinen toimintamalli mahdollistaa kuitenkin 
tasa laatuisen palvelun kaikkiin kohteisiin. 

Vuonna 2012 kustannusrakennetta on tehostettu ja 
sen mittaamista tarkennettu. Kiinteistöomistuksia ja 
kalustoa on uudistettu toiminnan tarpeiden mukaan. 
Tämä työ jatkuu.

Alkuvuoden liikevaihto ylitti budjetoidun tavoitteen 
pääosin lauhan talven vuoksi. Taloudellisesti  tehok-
kaan toiminnan ja luotsausmaksujen tarkistuksen 
jälkeen vuoden 2012 taloudellinen tulos on suunni-
teltua parempi. Tulosparannus on tarpeen vuoden 
2009 laman jälkeisten tappiollisten vuosien jälkeen. 
Yhtiön maksuvalmius ja riittävä tuloskunto mahdol-
listavat tavoitteiden mukaisen toiminnan ja sen ke-
hittämisen. 

Omistajan luotsaustoiminnalle asettama palvelu-
taso tavoite toteutui 99,9 prosenttisesti. Asiakas-
tyytyväisyyden mittaus, joka tuotti tuloksen 5,8 
asteikolla 1–7, antoi hyvän arvion toimintamme jär-
jestämisestä. Saimme arvokasta tietoa asioista, joi-
hin meidän pitää kiinnittää huomiota palvelun edel-
leen kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyyden mittaus 
tulee osaksi luotsauksen vaikuttavuuden mittausta.

Asiakaspalaute ja luotsauksen vaikuttavuuden mit-
taaminen tuottavat tietoa merenkulun turvallisuu-

den ja toimivuuden lisäämiseksi. Kun onnistumme 
mahdollisimman hyvin luotsauksessa, edistämme 
myös ympäristönsuojelua Suomen herkästi haavoit-
tuvilla vesialueilla.

Henkilöstön työtyytyväisyys oli viime vuonna 3,9 
asteikolla 1–6. Suunta on parempaan haasteellisten 
lamavuosien jälkeen. Erityisesti johtaminen ja vies-
tintä saavat paremmat arviot nyt kuin laman aikana. 
Toimenpiteet työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin 
edistämiseksi jatkuvat tänä vuonna. Erityistä huo-
miota kiinnitetään ikääntyvän henkilöstön työssä 
jaksamiseen

Saimaan luotsaustoiminnasta tehdään selvitys ke-
vään aikana. Liikenne- ja viestintäministeriön rapor-
tin on määrä valmistua huhtikuun loppuun men-
nessä. Saimaan luotsausmaksut ovat 26 prosenttia 
rannikon maksuista ja toiminnasta syntyvät tappiot 
katetaan valtion varoista. Finnpilotin tulos Saimaan 
osalta on nolla. Yhtiön tulostavoitteen toteutumista 
ei kateta Saimaan tuloilla.

Finnpilot Pilotage Oy tekee nyt ensimmäisen 
yritys vastuun raporttinsa. Yhtiön johtoryhmä on 
määritellyt valtion yhtiöitä koskevan ohjeistuksen 
perusteella yritysvastuun kannalta keskeiset rapor-
tissa käsiteltävät teemat. Meille on tärkeintä vastuu 
luotsauksesta ja erityisesti henkilöstöstä, joka suo-
rittaa tehtävämme. Valtionyhtiönä toimintamme ja 
taloudellisen raportoinnin tulee olla avointa ja läpi-
näkyvää. Vastaamme työstämme asiakkaille, sidos-
ryhmille ja erityistehtävää toteuttavana yhtiönä 
koko yhteiskunnalle. Meidän tulee seurata tarkkaan 
toimintamme ympäristö vaikutuksia ja pyrkiä tehok-
kaasti minimoimaan haitat.

Vaativassa tehtävässämme tarvitsemme osaavaa 
henkilöstöä, tärkeitä asiakkaita ja useita sidos-
ryhmiä. Haluan kiittää teitä kaikkia erinomaisesta 
yhteistyöstä. Yhdessä teemme parhaamme meren-
kulun turvallisuuden ja toimivuuden edistämiseksi.

19.3.2013
Matti Pajula
Toimitusjohtaja
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Organisaation kuvaus
Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävänä on tuottaa luotsauspalvelua, jolla 
varmistetaan merenkulun turvallisuus ja toimivuus. Finnpilot on valtion 
kokonaan omistama osakeyhtiö, joka luokitellaan erityistehtäväyhtiöksi.

Finnpilot toimii liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalalla. Valtio omistaa yhtiön koko osake-
kannan. Toimintaa hallinnoidaan osakeyhtiölain 
perusteella sekä ohjataan luotsauslailla. Finnpilot 
noudattaa liikenne- ja viestintäministeriön omistaja-
strategisia linjauksia. 

Finnpilot Pilotage Oy hoitaa luotsaustoimintaa lais-
sa säädetyn yksinoikeuden perusteella. Valtiolla on 
Finnpilotin omistajana erityisintressi taata elinkeino-, 
turvallisuus- ja liikennepoliittiset tavoitteet eli palve-
lujen saatavuus ja turvallisuus.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on myös kehittää 
luotsausjärjestelmää ja huolehtia luotsaus palvelujen 
kustannustehokkuudesta ja kehittämisestä. Toi-
minnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa ja 
palvelu tason säilyä liikennepolitiikan mukaisena.

Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua valtakunnallisesti  
kaikille luotsattaviksi määrätyille väylille, joita on yli 
tuhat kappaletta. Yhtiö on velvoitettu hoitamaan 
tehtäväänsä myös mahdollisissa poikkeusoloissa.
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Yhtiön strategisena tavoitteena on olla valtakunnal-
linen meriliikenteen turvallisuuspalveluiden tehokas 
ja asiakaslähtöinen tuottaja sekä kehittää yhtiön toi-
minnan turvallisuutta ja kus tannus tehokkuutta.

Toimintaympäristö
Finnpilot on osa Suomen logistista ketjua maailmal-
le. Noin 35 prosenttia maahan tulevista ja maasta 
lähtevistä aluksista käyttää Finnpilotin luotsauspal-
veluja.

Vuoden 2012 aikana Finnpilot luotsasi yli 27 000 
kertaa. Luotsausmatkat olivat yhteensä runsaat 
500 000 merimailia. 

Luotsauspalvelun kysyntä on  riippuvainen Suo-
men ulkomaakaupan kehityksestä ja varustamojen 
oman luotsaustoiminnan kasvusta. Merikuljetusten 
kannalta keskeisiä toimialoja ovat metsä- ja kemian-
teollisuus. 

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

Yhtiön toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtiön 
toimintaa, vastaa hallituksen päätösten toimeen-
panosta ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. 

Finnpilotin hallinnointijärjestelmä sekä johtoryhmän 
ja hallituksen jäsenet esitellään kohdassa Vastuu yh-
teiskunnalle.

Operatiivinen toiminta
Finnpilotin operatiivinen toiminta tapahtuu kuudella 
luotsausalueella, joista vastaavat alueluotsivanhim-
mat. Luotsien ja luotsikutterinhoitajien eli veneen-
kuljettajien lähiesimiehinä toimivat asemien luotsi-
vanhimmat. 

Vuonna 2012 Finnpilotin toimintaa hoidettiin ran-
nikolla ja Saimaan alueella sijaitsevilta luotsi- tai 
tuki asemilta, joita oli käytössä 21 kappaletta. Yhtiön 
omassa omistuksessa oli kahdeksan asemaa. Pää-
konttori sijaitsee Helsingissä. Kiinteistöt ja käytössä 
oleva kuljetuskalusto on esitelty kohdassa Vastuu 
ympäristöstä.

Henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 342 
henkilöä ja henkilötyövuosia tehtiin 333 kappaletta. 
Luotseja oli palveluksessa 151 ja luotsikutterinhoita-
jia 145.

FINNPILOTIN ARVOT 

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

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

 ■ Uudistuminen 
Arvioimme toimintaympäristöämme ja 
uudistamme toimintaamme asiakas
lähtöisesti ja suunnitelmallisesti.
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Yritysvastuun teemat
Yritysvastuu on osa yhtiön johtamista ja keskeinen osa yhtiön koko toimintaa.  
Yhtiön johtoryhmä on olennaisuusanalyysin kautta kiteyttänyt yritysvastuun viiteen 
keskeiseen teemaan, jotka kuvaavat yhtiön yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Yhtiön perustehtävä on luotsauspalvelu, jonka vai-
kuttavuus takaa merenkulun turvallisuuden ja suju-
vuuden. Lisäksi Finnpilotin työnä on merenkulun 
huoltovarmuuden takaaminen poikkeusoloissa.

Perustehtävää suorittaa henkilöstö, jonka osaa-
minen takaa palvelun laadun. Henkilöstön työ-
hyvinvointi ja työturvallisuus ovat olennaiset tekijät, 
joilla annetaan onnistumisen mahdollisuudet vaati-
van turvallisuustehtävän suorittamisessa. Finnpilot 
haluaa  olla hyvä työpaikka.

Valtio-omisteisena yhtiönä Finnpilotin toimintaan 
kohdistuu paljon odotuksia. Valtiolla on yhteis-
kunnallisia tavoitteita erityistehtävää toteuttavalle 
yhtiölle. Erityistehtäväyhtiön tulee saavuttaa mah-
dollisimman hyvä yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
kokonaistulos. Toiminnasta tulee raportoida avoi-
mesti ja läpinäkyvästi. Yrityksen toiminnan tulee 
olla kustannustehokasta ja hankintojen vastuullisia. 
Hinnoittelun tulee olla selkeää ja kustannuksia vas-
taavaa. 
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Finnpilotin  

 viisi 
yritysvastuun 
teemaa

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

VASTUU SIDOSRYHMILLE

VASTUU LUOTSAUKSESTA

VASTUU YHTEISKUNNALLE
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 vähäinen kohtalainen  suuri 

Vaikutus Finnpilot Pilotagen liiketoimintaan
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VASTUU YHTEISKUNNALLE

8. Avoimuus ja läpinäkyvyys

9. Kustannustehokkuus

10. Hankinnat

11. Erityistehtäväyhtiön rooli 

VASTUU SIDOSRYHMILLE

12. Toiminnan kehittäminen

13. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

14. Vaikutus paikallisyhteisöihin 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

15. Oman toiminnan vaikutukset

16. Meriympäristön suojelu

VASTUU LUOTSAUKSESTA
1. Merenkulun turvallisuus

2. Merenkulun sujuvuus

3. Palvelun laatu 

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ

4. Osaava henkilöstö

5. Hyvä työpaikka

6. Työturvallisuus

7. Työhyvinvointi 

FINNPILOTIN YRITYSVASTUUN TEEMAT JA NÄKÖKULMAT
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Henkilöstön ja omistajan ohella yhtiön tärkeimmät 
sidosryhmät ovat asiakkaat ja paikallisyhteisöt, sata-
mat ja satamakaupungit. Asiakkaat eli varustamot ja 
laivanselvittäjät odottavat palvelun jatkuvaa kehit-
tämistä sekä aktiivista yhteistyötä. Satamille ja niitä 
ympäröiville paikallisyhteisöille luotsien ja luotsaus-
toiminnan olemassaolo on jo vuosisatojen ajan ollut 
merkityksellinen.

Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympä-
ristöonnettomuuksia ja suojella haurasta meri-
ympäristöä. Yrityksen oman toiminnan ympäristö-
vaikutukset pyritään minimoimaan.

Toimintaan liittyvät keskeiset riskit
Laivojen oman luotsaustoiminnan eli linjaluotsauk-
sen ja luotsausvapautusten kasvu heijastuu suoraan 
yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vuonna 

2012 alusten oman luotsaustoiminnan osuus oli 
noin 65 prosenttia luotsausmarkkinoista ja vuonna 
2013 sen arvioidaan edelleen kasvavan.
Alenevasta luotsauskysynnästä huolimatta Finn-
pilotilla on velvoite tuottaa luotsauspalvelua kaikilla 
luotsattavaksi merkityillä väylillä. Kysynnän alentu-
misesta johtuvaa liikevaihdon ja kannattavuuden 
laskua hallitaan hinnoittelulla ja resurssien oikealla 
kohdentamisella.

Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa resurssien 
riittämättömyyteen ja henkilöstön työkyvyn ylläpitä-
miseen keski-iän kasvaessa.

Strategiset avainluvut
Finnpilotin johtoryhmä valmistelee yhtiön toiminnan 
strategiset tavoitteet ja mittarit, joista hallitus päättää.

Strategiset avainluvut

Näkökulma Tavoite Mittari Tavoite 2012 Toteutunut

Asiakas Täsmällinen palvelu 
Korkea asiakastyytyväisyys 

Palveluehtojen mukainen toteutuminen 
Asiakastyytyväisyysindeksi (1–7)

99,9
5,9 

99,9
5,8

Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kuljetuskustannusten hinta/luotsaus (€) 
Kokonaiskustannus/luotsaus (€) 

< 530 
< 1350 

543
1317

Taloudellinen Hyvä kannattavuus 
Hyvä vakavaraisuus 
Hyvä maksuvalmius 

Liiketulos % liikevaihdosta 
Sijoitetun pääoman tuotto % 
Omavaraisuusaste % 
Quick ratio 

> 6 
> 7 

> 50 
> 1,1 

9,6 
17,1 

46,8 
1,3 

Oppiminen ja 
kasvu

Tyytyväinen henkilöstö 
Alhaiset poissaolot 
Työturvallisuus 

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

3,9 
3,5 

< 17 

3,9
5,3 
16
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Vastuu luotsauksesta
Luotsauslain määritelmän mukaan luotsauksen tavoitteena on edistää  
alusliikenteen turvallisuutta ja ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle  
aiheutuvia haittoja. Luotsausta tekevät luotsit.

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

Lain mukaan luotsauspalvelua tarjoaa yksinoikeu-
della luotsausyhtiö, jonka pitää varautua hoitamaan 
tehtäviään myös poikkeusoloissa.

Luotsauspalvelua tarjotaan luotsattavaksi määrätyil-
lä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan 
vuokra-alueella. Luotsattavia väyliä on yli tuhat  kap-
paletta. 

Merenkulun turvallisuus
Suomeen johtavat meriväylät ovat kapeita ja kivipoh-
jaisia. Väylältä pois ajautuminen on aina vaarallista.  
Oman merkittävän lisähaasteensa tuo talvi. Käytän-
nössä jossain vaiheessa talvea kaikki Suomeen joh-
tavat väylät jäätyvät.

Alusliikenteen onnettomuuksien neljä yleisintä on-
nettomuustyyppiä ovat karilleajo, pohjakosketus, 
alusten yhteentörmäys ja törmäys kiinteisiin ra-
kenteisiin. Onnettomuuksien yleisimmät syyt ovat 
inhimillinen erehdys ja ulkoiset olosuhteet kuten 
kova tuuli ja jääolosuhteet. Luotsauksella voidaan 
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vaikuttaa yleisimpien onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
syihin.

Finnpilot toimii operatiivisesti kuudella luotsaus-
alueella, jotka ovat Perämeri, Selkämeri, Saaristo-
meri, Helsinki, Kotka ja Saimaa. Luotsausalueet on 
esitelty kartalla sivulla 40. Kaikilla alueilla on omat 
erityispiirteensä. Paikallisena asiantuntijana luotsi 
tuntee parhaiten vesialueet ja niiden erityispiirteet 
eri vuodenaikoina.

Liikenteellisesti vilkkainta on Suomenlahdella. Suo-
menlahden satamiin luotsataan kaiken tyyppisiä 

aluksia. Helsingissä on kesäisin noin 300 risteilijä-
käyntiä. Sköldvikiin luotsataan isoja säiliöaluksia. 
Hamina-Kotkan sataman volyymi on Suomen suurin 
ja sinne luotsataan kaiken tyyppisiä aluksia.

Saaristomeren alueella on laaja saaristo ja sen lomit-
se kiemurteleva monitahoinen väylästö. Luotsaus-
matkat ovat pitkiä ja liikennettä on runsaasti. 
Saaristo meren läpi kulkee paljon matkustaja-aluksia, 
mutta Naantalin jalostamon vuoksi liikenteessä on 
myös suuria säiliöaluksia. Näissä voidaan käyttää ns. 
saattohinausta, jolla varmistetaan aluksen turvallinen 
liikkuminen myös mahdollisen konerikon sattuessa.

LUOTSAUSALUEET
 ■ Perämeri
 ■ Selkämeri
 ■ Saaristomeri
 ■ Helsinki
 ■ Kotka
 ■ Saimaa

Perämeri

Luotsausmäärä, kpl

Selkämeri
Saaristomeri

Helsinki
Kotka
Saimaa

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2013 arvio201220112010



14

Selkämeren alueen satamat edustavat tavara-
virroiltaan tyypillisiä suomalaisia satamia. Raumalta 
kulkee paljon puunjalostusteollisuuden tuotteita ja 
Porista erilaista bulkkia eli irtotavaraa. Alus tyypit 
vaihtelevat siten isoista bulk-aluksista erilaisiin 
kontti- ja ro-ro -aluksiin. Selkämeren luotsattavat 
väylät ovat suhteellisen lyhyitä, ja siten yksittäiselle 
luotsille kertyy Selkämeren alueella useita luotsauk-
sia normaalina työpäivänä.

Perämeren alueen vahva ominaispiirre on talvi-
liikenne. Talviliikenteen sujuminen vaatii laajaa yh-
teistyötä luotsauksen, jäänmurron, satamien ja alus-
ten edustajien kesken. Kaikkien toimijoiden pitää 
pelata yhteen, jotta turhilta odotuksilta vältytään. 
Haasteena on myös oikea henkilöstön ja kaluston 
resurssointi, koska talvella jokainen luotsaus kestää 
ajallisesti pitempään kuin avovesiaikaan.

Saimaan alueella luotsataan Saimaan kanavalla 
sekä järvillä erittäin pitkiä matkoja pitkin kapeaa ja 
mutkaista väylästöä. Luotsattavien alusten maksimi-
koon sanelevat kanavan sulkujen enimmäismitat. 

Työtä Saimaalla rytmittää omalta osaltaan talvi, 
joka keskeyttää liikennekauden yleensä noin kah-
deksi kuukaudeksi. Saimaan vesikuljetukset keven-
tävät merkittävästi tiestön rasitusta ja tarjoavat 
ympäristö ystävällisen tavan kuljettaa tavaraa vesi-
teitä pitkin (n. 2 milj. tonnia vuodessa). 

Luotsaustyön lisäksi luotsi vaikuttaa meriturvallisuu-
teen raportoimalla poikkeamista ja turvallisuuspuut-
teista, joita hän havaitsee luotsauksen yhteydessä. 
Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilö-
kuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. 
Vuonna 2012 luotsit raportoivat 280 poikkeamaa. 

Luotsaamme noin 

 35 %  
meriliikenteestä.
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PALVELUTASO
 ■ luotsin saatavuus  

merialueella 3 tuntia
 ■ luotsin saatavuus  

Saimaalla 6 tuntia

Finnpilotin poikkeamaraportointia on kehitetty 
yhdessä vaikuttavuusmittauksen kanssa. Poikkea-
mien raportointi tuottaa arvokasta tietoa myös 
turvallisuusviranomaisten ja tutkimuslaitosten käyt-
töön. Vuonna 2012 käynnistettiin yhteistyö tieto-
jen käytöstä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja 
tutkimus laitos Merikotkan kanssa.

Meriliikenteen sujuvuus
Luotsin merkitys liikenteen sujuvuuden edistäjä-
nä on vain kasvanut liikennemäärien noustessa ja 
liikenteen ohjauksen tarpeiden kasvaessa. Luotsaus-
palvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jokai-
sena päivänä. Palvelutasoa mitataan luotsauspalve-
lun odotusajan pituudella, merialueilla se on enintään 
kolme tuntia ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Finnpi-
lot on pystynyt täyttämään palvelu lupauksen täsmäl-
lisestä luotsauspalvelusta lähes sataprosenttisesti.
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Perämeri

Luotsausmäärä, mailia

Selkämeri
Saaristomeri

Helsinki
Kotka
Saimaa

Suomen talviolosuhteet asettavat omat erityiset 
vaatimuksensa meriliikenteelle. Luotsin vaikutus 
liikenteen sujuvuuteen korostuu erityisesti talvi-
kautena. Aluksen turvallinen kulku jääuomassa 
ja talviajan laiturointiin liittyvät operaatiot vaati-
vat erityis osaamista, jota ei ole läheskään kaikkien 
alusten päällystöllä. Luotsia käyttävä alus saa ulko-
puolelta tarvitsemaansa osaamista. Asiakkaat sääs-
tävät talvella luotsin avulla matka-aikaa muutamista 
tunneista jopa useisiin päiviin.
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Kuvan  
paikka

Kuvan  
paikka

Luotsauksen vaikuttavuus
Vuonna 2011 Finnpilot toteutti yhteistyössä Turun 
yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimus-
keskuksen kanssa luotsauksen vaikuttavuutta 
taustoittavan hankkeen. Tutkimuksessa laadittiin 
prosessikuvaus luotsauksen kulusta, suunniteltiin 
Finnpilotin käyttöön tarkoitettu mittaristo luotsaus-
työn vaikuttavuuden seuraamiselle ja laadittiin alus-
tava suunnitelma mittariston käyttöönotosta. Vuon-
na 2012 tätä suunnitelmaa on viety käytäntöön.

Luotsauksen vaikuttavuuden tutkimus on ensim-
mäinen askel siihen suuntaan, että luotsaus työlle 
määritetään yhteiskunnallinen arvo. Prosessin 
mittaamisen ja poikkeamien raportoinnin yhteis-
tuloksena luotsauksen yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus voidaan raportoida euromääräisenä. Tutkimus 
on ainut laatuinen koko maailmassa.

Ensimmäiset julkaistavat raportit pystytään tuot-
tamaan vuoden 2013 aikana. Alustavien raporttien 
mukaan vaikuttaa siltä, että yhdellä luotsaukseen 
sijoitetulla eurolla yhteiskunta saa takaisin noin 
5–10 euroa. Säästetyt eurot näkyvät vältettyinä 
onnettomuuksina ja vältettyinä öljypäästöinä sekä 
meri liikenteen sujuvuutena.

Vaikuttavuuden ja yritysvastuun raportoinnissa jat-
ketaan yhteistyötä Turun yliopiston merenkulkualan 
koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa.

Luotsin käyttö voi 

säästää 
matka-aikaa useita 
tunteja tai jopa päiviä.
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“Tositilanteessa tarvitaan luotsin apua,”  
sanoo jäänmurtajan päällikkö Wennerstrand.

KONTION KIPPARI WENNERSTRAND:  
”JÄÄT LIIKKUVAT KOILLISEEN PERÄMERELLÄ”

Kiintojäätä, yhteen jäätynyttä ajojäätä, uutta tasais
ta jäätä, hyvin tiheää ajojäätä... Radion jää tiedotus 
ei helposti aukea tavalliselle kuuntelijalle, mutta 
Arctia Shippingin jäänmurtaja Kontion päällikölle  
Christian Wennerstrandille se kertoo sitäkin 
enemmän: hän tuntee jään ja sen eri olomuodot. 

Marraskuun alusta aina toukokuun puoliväliin val
miudessa oleva Kontio on tänä talvena avustanut 
aluksia Perämerellä, muun muassa Kemin ja Torni
on satamiin.

”Elinkeinoelämä tarvitsee luotettavia meriyhteyk
siä talvellakin. Tehtävämme on tuoda kauppalaivat 
turvallisesti avomereltä satamaan. Avustamme 
noin sataa laivaa kuukaudessa”, kertoo 30 vuotta 
jäänmurtajilla työskennellyt merikapteeni.

”Jäänmurtajat, luotsit ja satamameklarit kuuluvat 
kaikki samaan yhteistyörinkiin. Yhdessä luotsin 

kanssa sovimme siitä, kuinka monta laivaa murtaja 
tuo väylää pitkin ja kuinka monta luotsia tarvitaan. 
Toimimme yhteistyösopimuksen mukaisesti, ja pi
dämme päivittäin yhteyttä luotseihin niin puheli
mitse kuin sähköpostitse.”

”Tarvitsemme toisiamme. Luotsit tuntevat paikal
liset väylät ja selviytyvät tehtävästään huonollakin 
säällä. He ovat alansa ammattilaisia, jotka puhuvat 
kanssamme samaa kieltä. Keväisin ja syksyisin ta
paamme ja kehitämme toimintaa yhteistuumin.”

Arctian jäänmurtaja Kontio on varusteltu myös 
öljyntorjuntaalukseksi. Tositilanteessa tarvitaan 
luotsin apua, Wennerstrand sanoo, sillä luotsit ovat 
alueensa parhaita asiantuntijoita.
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Vastuu henkilöstöstä
Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on luoda käytäntöjä, joiden avulla yhtiö pystyy 
vastaamaan tulevaisuudessa sekä sisäisiin että ulkoisiin muutoshaasteisiin. 
Kaikki kehittämistoimenpiteet toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Vuoden 2012 lopussa yhtiön palveluksessa oli 342 
henkilöä. Vuoden aikana tehtiin 333 henkilötyövuot-
ta vastaava työmäärä. 

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito on ensisijai-
sen tärkeässä roolissa työn luonteesta johtuen. Yri-
tyksen noudattama henkilöstöpolitiikka pyrkii kaikin 
tavoin edistämään henkilöstön työkykyä ja työssä 
jaksamista. 

Finnpilotin henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunni-
telma laaditaan kalenterivuosittain ja sen toteutumista 
seurataan yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä. 
Yhtiön henkilöstöstä kaikki muut kuuluvat työehto-

sopimuksen piiriin paitsi johtajat. Yhtiössä voimassa 
oleva työehtosopimus on Luotsaustoimialan työeh-
tosopimus, jossa sopijoina ovat PALTA ry, Luotsiliit-
to, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpääl-
lystöliitto, Pardia ja JHL.

Osaava henkilöstö

Luotsin koulutus ja pätevyys 
Luotsin pätevyysvaatimukset on määritelty luotsaus-
laissa. Luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin vi-
ranomainen on myöntänyt hänelle luotsausoikeuden.
Luotsausoikeuden ja ohjauskirjan saamiseksi luot-
silla tulee olla



19

 ■ voimassa oleva merikapteeninkirja
 ■ kauppa-aluksen kansipalveluksessa  
vaadittava terveys ja kunto

 ■ harjoittelumatkoja ohjauskirjaan  
merkittävällä väylällä

 ■ suorittanut teoriakokeen
 ■ suorittanut piirroskokeen ja koeajon jokaisella 
väylällä erikseen

 ■ tarvittava suomen ja ruotsin kielen taito

Luotsin ohjauskirja myönnetään enintään viideksi 
vuo deksi. Se voidaan hakemuksesta uudistaa, jos 
hakija täyttää vaatimukset.

Finnpilot kouluttaa yhtiöön työsuhteeseen otetut 
luotsit tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukaut-
ta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsi-
harjoittelija tekee harjoittelumatkoja vanhemman 
luotsin kanssa sekä harjoittelee simulaattorissa. 

Lisäksi koulutukseen kuuluu uusien luotsien perus-
kurssista, ammatillisen osaamisen ylläpidosta 
ja erityis koulutuksesta. Uusien luotsien perus-
kurssissa on kolme osaa: teoria, aluksenkäsittely ja 
turvallisuus.  Luotsien peruskurssin tarkoituksena 
on perehdyttää luotsiharjoittelija talon käytäntöihin, 
lain säädäntöön, turvallisuusasioihin ja alusten käsit-
telyyn. 

LUOTSIN 
PÄTEVYYS

 ■ kokenut merikapteeni
 ■ hyvä fyysinen kunto
 ■ kielitaito
 ■ vuorovaikutustaito
 ■ alueen tuntemus
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Ammatillisen osaamisen ylläpitoon kuuluvat Bridge  
Resource Management -kurssi, ensiapukurssi, asema-
kohtainen pelastautumiskurssi, turvallisuus kurssi, 
ohjauskirjojen ylläpitoajot, aluksen käsittelykurssi ja 
GOC-meriradiokurssi.

Luotsien vapaaehtoisia koulutuksia ovat kieli-
koulutus sekä merikapteenin kirjan ylläpitoon liit-
tyvät koulutukset. Erityiskoulutusta on mm. saatto-
hinaajakoulutus, joka on toteutettu yhteistyössä 
Aboa Maren ja Neste Oilin kanssa. 

Vuonna 2013 järjestetään uusien luotsien perus-
kurssi. Lisäksi pyritään kehittämään ammatillisen 
osaamisen ylläpitoon liittyvää koulutusta. 

Luotsikutterinhoitajien koulutus ja pätevyys
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja 
laivaväen pätevyydestä määrää myös luotsikutterin-
hoitajan pätevyydestä. Tehtävään kuuluu sekä luotsi-
alusten ohjailua että koneenhoitoon liittyviä teh-

täviä. Luotsikutterinhoitajat vastaavat tarvittaessa  
luotsien kuljetuksista myös tieliikenteessä.

Luotsiveneessä on työtehtävissä aina vähintään kak-
si luotsikutterinhoitajaa, joista toinen ajaa venettä ja 
toinen toimii turvamiehenä. Turvamies varmistaa 
luotsin turvallisen nousun laivaan tai laivasta pois.

Luotsiveneet ja kutterit liikkuvat merialueella, johon 
pätevyytenä vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin 
koulutusta sekä neljä kuukautta meripalvelua. Lisäk-
si luotsikutterinhoitajalta odotetaan kauppa-aluksen 
kansipalveluksessa vaadittavaa terveyttä ja kuntoa. 
Luotsikutterinhoitajalla on oltava myös koneen-
hoitajankirja. Autonkäyttöä varten vaaditaan  voi-
massa oleva B-ajokortti.

Luotsikutterinhoitajien ammatillisen osaamisen  yllä  -
pidon pakolliseen koulutukseen kuuluvat ensiapu-
kurssi, asemakohtaiset pelastautumisharjoitukset, 
turvallisuus- ja pelastautumiskurssi ja tulityökurssi. 

Kuvan  
paikka

LUOTSIKUTTERIN
HOITAJAN
PÄTEVYYS

 ■ laivuri ja  
koneenhoitaja

 ■ hyvä kunto
 ■ alueen tuntemus
 ■ aluksen päällikön vastuu

Noin 

90 % 
henkilöstöstä 
on miehiä.
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Henkilöstön työtyytyväisyys ja 
kyselyn vastausprosentti 2010 2011 2012

2013
tavoite

Vastausprosentti (%) 57 51 45 50

Kaikkien kriteerien keskiarvo 
(asteikko 1–6)

3,3 3,8 3,9 3,9

Muu koulutus 
Finnpilotissa on 33 esimiestehtävissä toimivaa 
henkilöä. Esimiehiä ovat yksiköiden johtajat, alue-
luotsivanhimmat ja luotsivanhimmat. Ensimmäi-
nen yritykselle räätälöity kaksivuotinen johtamisen 
erikois ammattitutkintoon tähtäävä JET-koulutus 
päättyi syksyllä 2012. 

Koulutusohjelmaan sisältyi johtamisen eri osa-aluei-
ta ja niiden kehittämistä. Tavoitteena oli selkeyt-
tää toimintatapoja ja vastuualueita sekä madaltaa 
organisaatio rajoja joustavan ja tehokkaan toiminnan 
takaamiseksi. Koulutuksessa olivat mukana kaikki  
vuonna 2010 esimiestehtävässä olleet henkilöt. 
Vuonna 2013 käynnistetään uusi JET-koulutus.

Luotsinvälityksessä on rakennettu vuodesta 2008 
alkaen koulutusjärjestelmää osaamisen laajentami-
seksi. Luotsinvälittäjiä koulutetaan toimimaan kai-
killa luotsintilausalueilla. Luotsinvälityshenkilöstöllä 
tulee olla ROC-meriradiopuhelinhoitajan pätevyys, 

koska vuoden 2013 aikana tulee luotsinvälityksen 
käyttöön VHF-meriradioverkko, jolla alukset voi-
daan tavoittaa ympäri Suomen rannikon. 

Finnpilot tukee henkilöstön omaehtoista koulutusta.

Kehityskeskustelukäytännöt
Kehityskeskustelut käydään vuosittain jokaisen 
työntekijän kanssa joko ryhmässä tai henkilökohtai-
sesti. Keskusteluja varten on laadittu ohje ja lomak-
keet. 

Vuoden 2013 aikana luodaan keskusteluiden toteu-
tumisen seurantajärjestelmä. 

Hyvä työpaikka
Finnpilotin henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan 
vuosittain tehtävässä tutkimuksessa. Vuonna 2012 
kyselyyn osallistui 45 % henkilöstöstä. Kaikkien kri-
teerien keskiarvo nousi hieman ja oli 3,89 (asteikko 
1–6).

Henkilöstöstä 

yli 70 % 
on tyytyväisiä 
työpaikkaansa.

Työsuhteiden päättymisen syyt ja 
eläköitymisikä 2010 2011 2012
Irtisanottu 11 - -
Irtisanoutuneet/
työsuhde purettu

8 2 3

Eläkkeelle 18 11 17

Keskimääräinen 
eläköitymisikä / vuotta

58 57 59
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Yhteensä 74 prosenttia henkilöstöstä on joko erittäin 
tai melko tyytyväisiä Finnpilotiin työpaikkana. Lähes 
40 % vastanneista koki työilmapiirin parantuneen ku-
luneen vuoden aikana. Johdon toiminnan ja tiedon-
kulun koettiin parantuneen aikaisempaan verrattuna, 
mutta ne ovat silti edelleen kehittämiskohteita.

Tiedonkulun parantamiseksi otettiin vuonna 2012 
käyttöön ns. operatiivinen johtamisjärjestelmä. 
Johto,  liittojen edustajat, alueluotsivanhimmat ja 
luotsivanhimmat tapaavat toisiaan vuosittain sään-
nöllisen kokousrytmin mukaan. Asemakokousten 
sisältöä pyritään edelleen kehittämään ja osallistu-
miseen kannustetaan.

Vuoden 2013 kyselyssä tavoitteena on ennen kaik-
kea nostaa vastaajien määrää.

Tasa-arvo
Finnpilot pyrkii siihen, että sen henkilöstöstä kukaan 
ei joudu eriarvoiseen asemaan syntyperän, uskon-
non, iän tai sukupuolen vuoksi. Erityisesti seurataan, 
että tasa-arvo toteutuu palkattaessa uutta työ-
voimaa sekä koulutusvalintoja ja nimityksiä tehtäes-
sä. Sukupuoliseen häirintään puututaan.

Vuoden 2012 lopussa yrityksen henkilöstöstä 91 % 
oli miehiä ja 9 % naisia. Naisia on eniten emäntäsii-
voojina, hallinnossa ja luotsinvälityksessä, kun taas 
luotseista ainoastaan kaksi ja luotsikutterin hoitajista 
vain yksi on nainen. Luotsaustoimialalla pääosa hen-
kilökunnasta on perinteisesti ollut miehiä.

Palkitseminen
Yhtiön henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän 
piiriin. Toteutuneiden tavoitteiden mukainen tulos-
palkkioerä, joka määräytyy henkilöstörahastolain 
mukaisesti pääosin yhtiön tulosten perusteella, siir-
retään vuosittain henkilöstörahastoon. 

Tulospalkkiojärjestelmän kynnysehdot vahvistaa 
yhtiön hallitus ja ne ovat voimassa vuoden kerral-
laan. Tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on, 
että yhtiö saavuttaa asetetut tulos-, palvelutaso- 
ja turvallisuus tavoitteet. Tulostavoitteen toteuma 
määrää tulospalkkion suuruuden. 

Vuonna 2012 otettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 
käyttöön johdon tulospalkkiojärjestelmä. Järjestel-
mä on voimassa vuoden kerrallaan ja sen piiriin kuu-
luvat yksiöiden johtajat sekä toimitusjohtaja. 

Kuvan  
paikka

PELASTUS
KOULUTUS

 ■ uudet henkilöt työn 
alkaessa

 ■ asemakoulutus  
vuosittain

 ■ kertaus 5 vuoden  
välein

Tapaturmien määrä ja  
tapaturmista johtuneet poissaolot 2010 2011 2012

2013
tavoite

Tapaturmien määrä 30 14 16 alle 17

Tapaturmista johtuneet poissaolot, 
työpäivää

379 117 260 -
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Luotsien keski-ikä on 

51 vuotta. 

Palkkion maksamisen edellytykset ovat samat kuin 
henkilöstöllä. Näiden lisäksi johtajille on asetettu 
henkilökohtaisia tavoitteita. Johdon tulospalkkio on 
enintään kolmen kuukauden palkka ja toimitusjohta-
jan tulospalkkio enintään neljän kuukauden palkka.

Pikatulospalkkio on erittäin hyvästä työ suorituksesta 
maksettava kertaluontoinen bonuspalkkio. Pika-
tulospalkkio annetaan tunnustuksena henkilölle, 
työryhmälle tai muulle vastaavalle ryhmälle, joka on 
osallistunut hyvään työsuoritukseen. 

Pikatulospalkkiosta päättää Finnpilotin johtoryhmä. 
Vuonna 2012 maksettiin 16 pikatulospalkkiota.

Työturvallisuus
Finnpilotissa toimii työsuojelutoimikunta, jonka 
muodostaa puheenjohtaja ja kahdeksan alueellisesti 
valittua jäsentä, jotka ovat alueidensa työsuojelu-
valtuutettuja. Vuonna 2012 toimikunta kokoontui 
kolme kertaa.

Luotsaustoiminnalle on laadittu vuonna 2009 omat 
kirjalliset työsuojelumääräykset.

Vuonna 2012 tehtiin pelastautumiskoulutuksesta 
yhteistyösopimus merenkulun turvallisuuskoulutus-
keskus Meriturvan kanssa. Luotsiasemilla järjes-
tetään yhteinen pelastautumiskoulutus kerran 
vuodessa. Uudet työntekijät koulutetaan kahden 
päivän koulutuksessa Meriturvassa ja sen jälkeen 
pelastautumis koulutukseen on osallistuttava allas-
olosuhteissa kerran viiden vuoden aikana.

Vuonna 2012 työsuojeluvaltuutetut koulutettiin 
Työterveyslaitoksen järjestämillä työsuojelun perus-
kursseilla. Työterveyslaitos teki vuoden lopulla tä-
rinämittaukset luotsiveneeseen, kutteriin ja hydro-
kopteriin. Työsuojelutarkastuksia tehtiin kahdella 
kutterilla ja kahdella asemalla. Tarkastuksissa ei ha-
vaittu merkittäviä puutteita. 

Vuonna 2012 työtapaturmia sattui 16 ja niistä johtu-
via poissaoloja oli 260 päivää.

Työhyvinvointi
Suurin osa henkilöstöä työskentelee vaativissa olo-
suhteissa ja öisin. Luotsien ja luotsikutterinhoitajien 
työaika on viikko töitä ja viikko vapaata. Luotsinvä-
littäjät työskentelevät kolmessa vuorossa. Näille 

Henkilöstön keski-ikä tehtävittäin 
vuoden lopussa 2010 2011 2012
Luotsit 51,0 51,2 51,1

Luotsikutterinhoitajat 48,7 48,0 48,4

Luotsinvälitys 36,0 37,0 38,0

Emännät 55,2 56,0 59,2

Hallinto 44,4 45,4 46,6 Kokoaikainen

Työsuhteen laatu

Osa-aikainen
Vakituinen
Määräaikainen
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TYÖHYVINVOINTI
 ■ tuemme liikunta-

harrastuksia
 ■ välitämme varhain
 ■ etsimme uusia  

vaihtoehtoja

ammattiryhmille tehdään säännölliset lakisääteiset 
terveystarkastukset.

Ikääntymiseen ja työkyvyn heikentymiseen liittyvää 
riskiä pyritään torjumaan työhyvinvointia edistävillä 
toimenpiteillä ja hankkeilla. Vuoden 2012 lopussa 
käynnistyi Leidarit-työhyvinvointihanke, joka jat-
kuu yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon ja 
eläke vakuutusyhtiön kanssa vuonna 2013.

Leidarin tavoitteina on:
 ■ parantaa työhyvinvointia kaikin tavoin
 ■ löytää keinot puuttua työkykyä heikentäviin  
asioihin riittävän ajoissa

 ■ auttaa mahdollisimman montaa finnpilotilaista 
jaksamaan työssään eläkeikään saakka

 ■ etsiä vaihtoehtoja tilanteisiin, joissa ei enää pysty 
tekemään omaa työtään

Työhyvinvoinnin tukemisessa ovat apuna kirjallinen 
päihdeohje ja varhaisen välittämisen malli. Varhai-
sella välittämisellä tarkoitetaan työpaikalla asioihin 

puuttumista, puheeksi ottamista ja tuen tarjoamista  
ennen kuin tilanne uhkaa muuttua huonommaksi. 
Finnpilot on ohjeistanut ja kouluttanut esimiehiä 
toimimaan mallin mukaisesti.

Henkilöstön omaehtoista liikkumista tuetaan liikun-
ta-  ja kulttuuriseteleillä. Yhtiö tukee lisäksi osallis-
tumista liikuntatapahtumiin ja järjestää joka toi-
nen vuosi koko henkilöstölle tarkoitetun yhteisen 
liikunta- ja virkistystapahtuman.

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

Työterveyshuolto tekee säännöllisesti työpaikka-
selvityksiä jokaisella työpaikalla. Finnpilot tukee 
osallistumista ASLAK-kuntoutuksiin.

Sairauspoissaolot 2010 2011 2012
Työpäivää 4 503 3 848 4 488

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



25

“Vuorotyöhön ei opi koskaan”, 
sanoo luotsi Kaj Hahtonen.

LUOTSI KAJ HAHTONEN: ”VIIKKO JA VIIKKO” 

”Vuorotyöhön ei opi koskaan. Sitä vain voi tehdä 
tai ei voi tehdä”, toteaa runsaat viisi vuotta luotsi
na toiminut oululainen Kaj Hahtonen. Kokemusta 
hänellä on myös erilaisesta vuorotyöstä aikaisem
masta työpaikastaan öljyyhtiön tankkerilla.

Luotsina Kajn työrytmi on viikko töitä, viikko va
paalla. Käytännössä 24/7 työviikko kestää maanan
taista maanantaihin. Kaj tekee töitä Perä merellä: 
hänen aluettaan ovat kaikki satamat Raahesta Tor
nioon. 

”Yhtä aikaa vuorossa on kuusi luotsia. Sovimme 
keskenämme, kuka ottaa minkäkin laivan. Pyrimme 
tekemään työn niin, että kenenkään tarvitse kulkea 
turhaan edestakaisin. Silti viikon aikana tulee ajet
tua autolla 500–1 000 kilometriä satamien välillä. 
Minulla on se etu, että voin välillä käydä nukkumas
sa kotona Oulussa.”

Luotsilla on oltava 10 tuntia lepoa vuoro kaudessa. 
Luotsin suostumuksella minimiaikaa voidaan ly
hentää seitsemään tuntiin. Oman haasteensa työ
hön tuo se, että laivat tarvitsevat luotsia usein yö
aikaan: ne joko ovat tulossa satamaan aamuksi tai 
ne ovat lähdössä satamasta puolen yön aikaan. 

38vuotias Kaj uskoo, että iän myötä vuorotyö ei 
ainakaan käy helpommaksi. Omaa fyysistä ja hen
kistä kuntoaan hän hoitaa kuntoilemalla ja las
ten kanssa touhuamalla. Laatuaika kotona tasa
painottaa raskasta työtä. Jaksamisessa auttaa 
myös luotsien välinen mahtava työilmapiiri.

”Olen mukana Finnpilotin työhyvinvointihankkees
sa. Toivon, että sen avulla löytyy keinoja, joilla luot
sit jaksaisivat työssä nykyistä pidempään, mahdol
lisimman vähillä työkyvyttömyyseläkkeillä.”

Laivoja luotsataan 

24/7 
vuoden jokaisena 
päivänä. 
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Vastuu sidosryhmille
Keskeiset sidosryhmät on tunnistettu ja ryhmien odotukset kirjattu  
yhtiön strategiaan. Vuorovaikutuksessa pyritään aktiivisuuteen.  
Toimintaa kehitetään laatutyöllä ja mittaamalla asiakastyytyväisyyttä.

Finnpilotissa on tehty asiakasryhmäkohtaiset asiak-
kuudenhoitosuunnitelmat, joiden toteutumista johto -
ryhmä seuraa.

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

Asiakkaiden etujärjestöille eli EK:lle, Suomen Varus-
tamot Ry:lle, Suomen Laivameklariliitolle ja Suomen 
Satamaliitolle järjestettiin kesäkuussa 2012 tilai-

suus, jossa informoitiin vuoden 2013 näkymistä ja 
hinnoista. Hintoja ei korotettu vuodelle 2013.

Talvimerenkulkuun liittyviä kokoontumisia on erit-
täin tiiviisti talvikuukausina, jolloin Arctia Shippingin, 
Liikenneviraston ja Finnpilotin johdon edustajat 
kokoontuvat suunnittelemaan meneillään olevan 
talven toimintaa. Talvikauden alkaessa ja loppuessa 
kokoonnutaan operatiivisella tasolla tarkastelemaan 
mennyttä kautta ja suunnittelemaan tulevaa.

Operatiivinen johtamisjärjestelmä tuli vaiheittain 
käyttöön vuoden 2012 aikana. Johdon ja liittojen 
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TAVOITTEET
 ■ palvelun saatavuus  

ja joustavuus
 ■ kustannustehokkuus
 ■ vuorovaikutus ja  

yhteistyö

Valtio-omistaja  ■ Luotsauspalvelun tuottaminen turvallisesti ja tehokkaasti
 ■ Tuotto ja kustannustehokkuus
 ■ Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

Yhtiön hallitus  ■ Korkeatasoinen turvallisuuspalvelu
 ■ Kustannustehokkuus
 ■ Selkeä ja laadukas raportointi
 ■ Hyvä valmistelutyö

Varustamot ja 
meklarit

 ■ Asiantunteva ja laadukas luotsauspalvelu
 ■ Palvelun saatavuus ja joustavuus

Satamat  ■ Palvelun saatavuus ja joustavuus
 ■ Hyvä vuorovaikutus

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

Yhteistyökumppanit:
jäänmurto, 
viranomaiset, 
liitot ja järjestöt

 ■ Hyvä yhteistyö

Sidosryhmät ja sidosryhmien odotukset
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LAATU ON
 ■ lupausten täyttämistä
 ■ prosessin mukaista 

toimintaa
 ■ jatkuvaa parantamista

tapaaminen toteutettiin suunnitellusti kaksi kertaa 
ja lisäksi toteutettiin alueluotsivanhinpäivät Rau-
malla syksyllä. Operatiivisen johtamisjärjestelmän 
mukaisia aluekokouksia pidettiin Kotkassa ja Turus-
sa vuonna 2012, muilla alueilla kokouksia pidetään 
vuoden 2013 mittaan.

Vuosittaisessa Meriturvallisuusseminaarissa esitel-
tiin luotsauksen vaikuttavuushanketta ja miten siitä 
saatava tieto hyödyttää myös meriturvallisuuden 
tutkimusta ja viranomaistoimintaa. Vastaava esitel-
mä pidettiin myös Kotkan merenkulkuseminaarissa 
heinäkuussa 2012.

Finnpilot on sitoutunut John Nurmisen säätiön 
Tankkeriturva-hankkeeseen ja osallistunut hankkeen 
ohjausryhmän toimintaan. Yhtiö on myös Finnish 
Business & Society yritysvastuuverkoston jäsen.

Toiminnan kehittäminen
Finnpilot tekee asiakastutkimuksen kahden vuoden 
välein. Vuoden 2012 kyselyyn vastasi 84 asiakasta, 
joista 33 suoraan aluksilta. Yhteensä 90 prosenttia 
vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä yhtiöön 
yhteistyökumppanina.

Vastaajien mukaan toimialan yritysten toiminnas-
sa on tärkeintä luotsauspalvelun saaminen oikeaan 
 aikaan, ammattitaito sekä palvelun luotettavuus. 
Myös toiminnan virheettömyyttä ja palvelualttiutta 
pidetään tärkeänä.

Vastaajat kokevat Finnpilotin onnistuneen erinomai-
sesti tärkeimmiksi koetuissa tekijöissä. Parhaimmat 
onnistumisarvosanat Finnpilot saa ammattitaidon, 
palvelun luotettavuuden sekä toiminnan virheet-
tömyyden osalta. Myös palvelualttius ja yhteistyön 
suju vuus ja helppous saivat kehuja.

Tutkimuksen mukaan vastaajat ovat varsin tyytyväi-
siä Finnpilotin toimintaan, sillä yritys saa kokonais-
arvosanaksi asiakkailtaan 5,8 asteikolla 1–7.

Vuonna 2013 pyritään luomaan vaikuttavuuden mit-
taamisen oheen tapa antaa nopeaa palautetta luot-
sauspalvelusta.

Finnpilot sai toiminnalleen ISO 9001 -sertifikaatin 
vuonna 2011. Sertifiointi arvioitiin uudelleen syksyllä 
2012. Laatujärjestelmän hallinta nousi luokkaan nel-
jä, arvioitaessa asteikolla 1–5. 
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“Standardi on lupaus laadusta”, 
sanoo Osmo Flink.

AUDITOIJA OSMO FLINK:  
”LAATU ON VASTUULLISUUTA”

Finnpilotin sertifiointihankkeen yhteydessä Osmo 
Flink, Det Norske Veritas (DNV) tutustui luotsin 
työhön käytännössä. Kuuluihan hänen auditoijana 
tarkistaa, että dokumenttien lisäksi yrityksen toi
minta, niin ytimessä oleva luotsaus kuin sitä tuke
vat toiminnot, on järjestetty siten kuin hakemuk
sessa sanotaan.

”Sain nähdä käytännössä, että luotsin työssä vaadi
taan teknistä osaamista, jatkuvaa valppautta, tilan
teen tasalla olemista ja hyviä viestintätaitoja. Myös 
luotsinvälitystoiminta on keskeisessä roolissa luot
saustoiminnan laatua ajatellen.”

”Laatuajattelun mukaisesti luotsaus on yksilö
suoritus, ja organisaation toimintojen on tuettava 
kaikkea sitä, mitä tähän tehtäväkokonaisuuteen 
kuuluu.”

Finnpilot teki Flinkin mukaan erinomaista työtä 
laatujärjestelmää rakentaessaan. Hankkeen myötä 
organisaatio oppii arvioimaan omaa toimintaansa, 
tunnistamaan niin vahvat kuin heikot lenkkinsä ja 
hallitsemaan riskejä. Samalla luodaan toiminta
tavat laadun seurantaan ja mittaamiseen.

”Laatustandardi asettaa vaatimuksia organi
saatiolle, sillä sitä kautta yritys antaa lupauksia 
asiakkaalle.  Standardi viestittää vastuullisuudesta 
– siitä, että yritys on sitoutunut palvelujensa jat
kuvaan parantamiseen ja esiin tulevien virheiden 
poistamiseen. Asiakas voi olla varma siitä, että yri
tyksen palvelu täyttää asetetut vaatimukset ja että 
mahdollisessa  ongelmatilanteessa Finnpilot laittaa 
asian  kuntoon.”

Asiakkaista 
90 % 
on tyytyväisiä 
luotsauspalveluun.
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Vastuu yhteiskunnalle
Vuonna 2012 yhtiön tulos parani heikkojen vuosien jälkeen. Tulokseen vaikuttivat 
alkuvuoden odotettua suurempi luotsauskysyntä ja vuoden alusta toteutettu 
hintojen tarkistus. Tilikauden tulos oli 2,1 milj. euroa.

Luotsausyhtiö perii kiinteään yksikköhintaan perus-
tuvan maksun luotsattavalta alukselta. Maksu mää-
räytyy luotsattavan aluksen nettovetoisuuden ja to-
dellisen luotsatun matkan perusteella.

Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peri-
tään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa mak-
sua. Alennettu yksikköhinta voi olla enintään kaksi 
kolmasosaa varsinaisesta yksikköhinnasta. Saimaal-
la peritty hinta on ollut 26 % varsinaisesta yksikkö-
hinnasta.

Palvelun hinnasta päättää yhtiön hallitus. Luotsaus-
yhtiön perimien maksujen tulee olla kohtuullisia 

ottaen huomioon aiheutuneet kustannukset ja koh-
tuullinen tuotto.

Alennetusta yksikköhinnasta luotsausyhtiölle aiheu-
tuvat tappiot korvataan siten, että Saimaan tulos on 
nolla. Saimaan luotsauksen tuki eri vuosina on esi-
tetty graafina seuraavalla aukeamalla. 

Luotsausyhtiön on pidettävä julkisesti saatavilla 
perittävät yksikköhinnat ja alennetut yksikköhinnat 
sekä niiden määräytymisperiaatteet. Lisäksi mah-
dolliset alennukset ja niiden perusteet on oltava 
 julkisesti nähtävillä. Luotsausmaksut ja niiden perus-
teet julkaistaan Finnpilotin verkkosivuilla.
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Tavoite
Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille (1 000 €) 2010 2011 2012 2013

Asiakkaat     

- liikevaihto 34 596 36 234 39 449 37 583

- liiketoiminnan muut tuotot 5 27 2 0

- tuotot osakkuusyrityksissä 0 0 0 0

Tavarantoimittajat     

- materiaali- ja palveluostot -2 708 -2 681 -2 826 -2 727

- liiketoiminnan muut kulut -4 902 -4 467 -4 384 -4 168

Henkilöstö     

- palkat ja palkkiot -20 795 -20 918 -21 023 -20 428

- eläkekulut -3 688 -4 458 -3 755 -3 699

- henkilösivukulut -241 -261 -1 147 -1 098

Yhteensä -24 724 -25 638 -25 925 -25 225

Julkinen sektori     

- verot (tulovero) 0 0 -31 -541

Tuet ja lahjoitukset 0 0 0 0

Osingot osakkeenomistajille 0 0 0 0

Rahoituskulut -1 -147 -79 -72

Oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 2 266 3 328 6 206 4 850

Investoinnit 2 174 2 399 2 844 2 441

LUOTSAUS
MAKSUJEN  
PERUSTEET

 ■ aluksen nettovetoisuus
 ■ luotsattu matka
 ■ kustannusvastaavuus

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

Liikevaihto 34 596 36 234 39 449 37 583

Liiketulos -627 944 3 778 3 063

% liikevaihdosta -1,8 2,6 9,6 8,1 

Tilikauden voitto/tappio -607 -214 2 102 1 667

Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,7 4,4 17,1 14,6 

Omavaraisuusaste, % 72,9 45,0 46,8 50,8 

Quick ratio 1,0 0,9 1,3 1,2
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FINNPILOTIN 
HALLINNOINTI

 ■ osakeyhtiölaki
 ■ luotsauslaki
 ■ omistajaohjaus

Hintojen muutoksista on ilmoitettava vähintään 
kuusi kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. 
Uudet hinnat voivat tulla voimaan aikaisintaan hin-
tojen muutosilmoitusta seuraavan kalenterivuoden 
alusta.

Yhtiössä on käytössä oma hankintaohje, jonka 
mukaan kaikki hankinnat tehdään. Tavoitteena on 
keskittää hankintoja ja tehdä tarkoituksenmukaisia 
isompia kertaostoja ja saada tätä kautta toiminnal-
lista tehokkuutta.

Hankinnat tehdään mahdollisimman edullisesti. Tar-
jouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edulli-
sin tai joka on hinnaltaan halvin valinta perusteiden 
mukaan.

Corporate Governance
Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa 
valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. 
Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja 
sen toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja luotsaus-

asetuksessa. Yhtiö noudattaa myös liikenne- ja 
viestintä ministeriön hallinnointiohjetta ja omistaja-
ohjauksen periaatteita. 

Liikenne- ja viestintäministeriön kehitysyksikkö hoi-
taa ministeriön vastuulla olevien yhtiöiden eli Finn-
pilot Pilotage Oy:n ja Finavian omistajaohjausta.

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yh-
tiökokouksessa. Liikenneministeri edustaa Suo-
men valtiota yhtiökokouksessa tai vaihto ehtoisesti 
päättää valtion edustajien määräämisestä yhtiö-
kokouksiin ja toimintaohjeiden antamisesta heille 
sekä osakkeenomistajille kuuluvien oikeuksien käyt-
tämisestä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää 
sille osakeyhtiölain nojalla kuuluvista asioista. 

Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valit-
see yhtiökokous. Hallituksen jäsenillä tulee olla 
Finnpilotin toimialan, johtamisen tai liiketalou-
den asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailu-
tilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia. 
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Yhtiökokous 

nimittää 
hallituksen jäsenet 
vuosittain. 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä, ohjaa ja valvoo yh-
tiön toimintaa, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän 
johdon, valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoi-
minnalliset päätökset. Finnpilotin hallituksessa on 
puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään 
seitsemän muuta jäsentä, joista yksi edustaa yhtiön 
henkilöstöä ja on yhtiön palveluksessa. 

Vuonna 2012 hallitukseen kuului seitsemän jäsentä, 
joista kaksi oli henkilöstön edustajia.

Hallitus on asettanut toimintansa tueksi henkilöstö-   
ja tarkastusvaliokunnat. Henkilöstövaliokunta avus-
taa ylimmän johdon työehtoihin ja palkkaukseen 
sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannus-
tinjärjestelmiin liittyvien asioiden hoidossa. Tar-
kastusvaliokunta avustaa yhtiön kirjanpidon ja va-
rainhoidon valvonnassa sekä sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja tilintarkastuksen järjestämisessä. 

Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan lähin 
esimies. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yh tiön 
toiminnasta ja taloudesta sekä yhtiön toiminnan 
kannalta merkityksellisistä seikoista. 

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtiön toimintaa, 
huolehtii yhtiön hallinnosta sekä siitä, että kirjanpito 
on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla  
järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen 
päätösten toimeenpanosta ja noudattaa hallituksen 
määräyksiä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että liike-
toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Toiminnan kustannustehokkuus 2010 2011 2012
2013

tavoite

Tuotto/luotsaus, kpl 1 179 1 208 1 456 1 452

Tuotto/luotsaus, mailia 60 62 77 77

Kustannus/luotsaus, kpl -1 200 -1 176 -1 317 -1 333

Kustannus/luotsaus, mailia -61 -61 -70 -70

Liiketulos/ luotsaus, kpl -21 31 139 120

Liiketulos/ luotsaus, mailia -1 2 7 6
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Hallitus

Ilpo Virtanen
varapuheenjohtaja
s. 1964, diplomi-insinööri

 – Hallituksessa vuodesta 2010
 – Oteran Oy, kehitysjohtaja 
vuodesta 2009

Tero Jalonen
hallituksen henkilöstöjäsen
s. 1962, vahtiperämies,  
moottorikoneenhoitaja

 – Hallituksessa 3.4.2012 alkaen
 – Luotsausliikelaitos ja Finnpilot 
Pilotage Oy, luotsikutterin-
hoitaja vuodesta 2004

Antti Rautava
hallituksen henkilöstöjäsen
s. 1964, merikapteeni,  
toimiupseeri

 – Hallituksessa 3.4.2012 alkaen
 – Luotsausliikelaitos ja  
Finnpilot Pilotage Oy,  
luotsi vuodesta 2004

Maarit Lindström
hallituksen jäsen
s. 1971, filosofian tohtori

 – Hallituksessa 3.4.2012 alkaen
 – OP Pohjola asiantuntija-
päällikkö vuodesta 2012

Pekka Kettunen
hallituksen jäsen
s. 1949, taloustieteiden maisteri

 – Hallituksessa 18.11.2011 alkaen
 – Valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjauksesta neuvotte-
leva virkamies vuodesta 2009

Virpi Mäkelä
hallituksen jäsen
s. 1965, kauppatieteiden maisteri

 – Hallituksessa vuodesta 2007
 – Outotec Oyj:n Supply yksikön 
kehitysjohtaja vuodesta 2012

Soili Suonoja
puheenjohtaja
s. 1944, kotitalousopettaja, MBA

 – Hallituksessa vuodesta 2010
 – Hallitusammattilainen
 – Fazer Amican toimitusjohtaja 
1989–2000
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Johtoryhmä

Matti Pajula
toimitusjohtaja
s. 1953, merikapteeni, MHT
Luotsausliikelaitos ja  
Finnpilot Pilotage Oy,  
toimitusjohtaja vuodesta 2004

Kari Kosonen
luotsausjohtaja
s. 1965, diplomi-insinööri, 
merikapteeni
Johtoryhmässä 1.1.2010 alkaen

Jarkko Saulio
kuljetusjohtaja
s. 1970, upseerin tutkinto
Johtoryhmässä 3.12.2007 
alkaen

Timo Siren
talousjohtaja
s. 1966, kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmässä 5.9.2011 alkaen

Kati Virtanen
henkilöstöjohtaja,  
hallituksen sihteeri
s. 1967, varatuomari
Johtoryhmässä 2.4.2012 
alkaen
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Vastuu ympäristöstä
Finnpilotin oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat riippuvaisia toiminnan 
volyymistä eli luotsausten kappale ja mailimääristä sekä käytettävästä  
kuljetuskalustosta ja kiinteistöjen ylläpidosta.

Suurimmat vaikutukset tulevat kaluston käyttämäs-
tä polttoaineesta ja sen varastoinnista sekä omien 
kiinteistöjen ylläpidosta.

Finnpilotin kalustohallinnan tavoitteena on mahdol-
listaa turvalliset, täsmälliset ja kustannus tehokkaat 
luotsikuljetukset. Keskeisenä tavoitteena on paran-
taa kustannustehokkuutta ja samalla toimia ympä-
ristöystävällisesti.
 
Kuljetuskaluston kunnossapidolla ja uusimisella  
ympä ristövaatimusten mukaisesti vähennetään ym-
päristön kuormitusta. Uusissa aluksissa käytetään  
ympäristö ystävällistä tekniikkaa siten, että ne täyt-

tävät kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n 
(International Maritime Organisation) säännökset 
moottoreiden pakokaasupäästöjen osalta. Kaikissa 
aluksissa käytetään vähärikkistä polttoainetta.

Kalusto
Luotsikutterit on suunniteltu luotsien kuljettami-
seen ankarissa talvi- ja keliolosuhteissa. Kutteri on 
uppoumarunkoinen ja sillä pystytään toimimaan 
jopa 45 senttimetrin vahvuisessa kiintojäässä. Kut-
terin huippunopeus on noin 10 solmua. Luotsive-
neet on suunniteltu käytettäväksi avovesi kaudella. 
Luotsiveneet ovat liukuvia veneitä ja niillä saavute-
taan maksimissaan 25 solmun nopeus. 
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Hydrokopterit ovat suunniteltu käytettäväksi kovis-
sa jääolosuhteissa. Hydrokopteri on kaksiosainen. 
Etuosassa on ohjaushytti ja takaosassa moottori 
sekä potkuri. Hydrokopterin ohjaus on toteutettu 
etu- ja takaosan yhdistävällä nivelohjauksella. Autoja 
käytetään luotsien kuljettamiseen satamien ja ase-
mien välillä.

Kiinteistöt
Finnpilot tarvitsee käyttöönsä toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaiset tilat henkilöstölle ja kaluston 
huoltoon. Omassa omistuksessa olevien tilojen ym-
päristövaikutuksia pyritään hillitsemään mm. lämmi-
tystavan valinnoilla. 

Vuoden 2012 lopussa yhtiön omassa omistuksessa 
oli 12 kiinteistöä ja tiloja oli vuokrattuna 20 paikka-
kunnalta. Varsinaisia luotsiasemia oli 15 kappaletta 
ja tukiasemia kuusi kappaletta. Taukotiloja on eri 
paikka kunnilla käytössä kymmenen kappaletta.

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

Vuonna 2012 Pietarsaaren ja Porkkalan tuki asemista 
luovuttiin ja ne ovat käytössä vain tauko tilana. Vaa-
san Vallgrundin luotsiaseman tilat purettiin home-

KALUSTO
 ■ 33 luotsikutteria
 ■ 30 luotsi venettä
 ■ 10 hydrokopteria

Käytössä oleva kalusto alueittain
vuoden 2012 lopussa

Luotsi-
kutterit

Luotsi-
veneet

Hydro-
kopterit Autot

Perämeri 8 8 8 11

Selkämeri 4 4 1 5

Saaristomeri 6 5 1 4

Helsinki 6 7  - 4

Kotka 4 5  - 3

Saimaa 5 1  - 12

Yhteensä 33 30 10 39
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KIINTEISTÖT
 ■ 15 luotsiasemaa
 ■ 6 tukiasemaa
 ■ 10 taukotilaa

vaurion vuoksi. Lappeenrannan ja Kokkolan asemat 
ostettiin omiksi.

Omat kiinteistöt:
 ■ Luotsiasemat:  
Harmaja, Emäsalo, Hanko, Kokkola, Ajos,  
Lappeenranta

 ■ Tukiasemat:  
Orrengrund, Utö, Raahe

 ■ Taukotilat:  
Lillmälö, Isokari, Vallgrund, Tankar

Vuokratilat:
 ■ Luotsiasemat:  
Kotka (hallintaoikeus), Turku (hallintaoikeus), Uu-
sikaupunki, Rauma, Pori, Oulu, Puumala, Vuokala, 
Savonlinna 

 ■ Tukiasemat:  
Maarianhamina, Kaskinen, Hailuoto 

 ■ Taukotilat:  
Vuosaari, Porkkala, Vaasa, Pietarsaari, Varkaus, 
Joensuu

 ■ Luotsinvälitys ja pääkonttori: Helsinki

Ympäristönsuojelu
Luotsauksella on ennaltaehkäisty vuoden 2012 
kulu essa lukuisia onnettomuuksia. Tiedot tapah-
tuneista läheltä-piti -tilanteista käyvät ilmi luotsien 
tekemistä poikkeamaraporteista ja marraskuussa 
2012 alkaneesta vaikuttavuuden mittaus -tuloksista. 

Tyypillisiä vaaratilanteita luotsausten yhteydessä  
ovat ne tilanteet, joissa aluksen kaikki laitteet ja 
järjestelmät eivät toimi suunnitellusti. Poikkeama-
raporteista löytyy esimerkiksi tilanteita, joissa aluk-
sen pääkone on sammunut keskellä väylää tai aluk-
sen reittisuunnitelma on laadittu väärin suhteessa 
aluksen syväykseen.

Näissä tilanteissa luotsin paikallistuntemus ja moni-
puolinen kokemus erilaisten alusten käsittelystä on 
pelastanut aluksen varmalta karilleajolta. Luotsit 
ovat toiminnallaan estäneet niin polttoainepäästöjä 
mereen kuin myös mahdollisia lastivuotoja mereen. 
Tarkempia lukuja voidaan esittää vuonna 2014, kun 
luotsauksen vaikuttavuuden arviointi on ollut käy-
tössä yli vuoden.

Sähkön, lämmön ja veden kulutus 
kaikissa kiinteistöissä 2010 2011 2012

Sähkö (kwh) - - 1 256 917

Lämpö (öljylitraa) 103 000 65 000 62 000

Vesi (litraa) - - 1 547 700

Sähkön ja lämmitysöljyn kulutusmäärät on saatu kahdeksalta asemalta. 
Veden kulutus viideltä asemalta.
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“Pyrimme siihen, että emme ota turhia riskejä kuljettamalla öljyä saaristossa”, 
sanoo Finnpilotin kiinteistöistä vastaava Dick Strandell.

KIINTEISTÖVASTAAVA DICK STRANDELL: 
”EKOLOGISTA JA KUSTANNUSTEHOKASTA”

Finnpilotin toiminnan ympäristövaikutuksia pyri
tään vähentämään siirtymällä omissa kiinteistöissä 
vähitellen pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. 
Asialla on myös kustannusvaikutuksia.

”Utössä olemme onnistuneet parhaiten. Siirtymäl
lä ilma ja vesilämpöpumpun käyttöön olemme 
ympäristöystävällisyyden lisäksi pystyneet puolit
tamaan energiankulutuksen kustannukset”, kertoo 
yhtiön kiinteistövastaava Dick Strandell.

Utössä Finnpilotilla on kaksi kiinteistöä, vanha kol
mikerroksinen luotsiasema ja luotsien yöpymis
käytössä oleva pieni talo. Saarella työskentelee 
liikenteestä riippuen parisenkymmentä yhtiön 
työntekijää. 

Molempien kiinteistöjen lämmitys hoidetaan täysin 
ilma/vesilämpöpumpuilla. Utössä varsinaisella ase
malla on kolme ulkoyksikköä ja kaksi sisäyksikköä. 
Luotsien talossa on omat sisä ja ulkoyksiköt sekä 
jäähdytystä varten oma pumppu.

Sisätilan lämpötilaa säädellään siirtämällä lämpöä 
ulkoilmasta sisäilmaan ja tarvittaessa päinvastoin 
sisäilman jäähdyttämiseksi. 

Aikaisemmin lämmitys hoidettiin öljyllä. ”Olem
me huomattavasti vähentäneet öljyn kuljetuksia. 
Luotsi veneetkin tankataan ja huolletaan maissa 
yhä useammin. Pyrimme siihen, että emme ota tur
haan riskejä kuljettamalla öljyä saaristossa”, kertoo 
Dick Strandell

Ilma tai vesilämpöpumppu tai joissain tapauksissa 
maalämpö sopii hyvin Finnpilotin eteläisten ase
mien käyttöön. Emäsalossa, Harmajalla ja Kotkan 
Orrengrudissa tavoitteena on hoitaa noin 50–75 % 
lämmityksestä ekokeinoin. Seuraavaksi lämmi
tystapaa muutetaan Hangossa, Uudenkaupungin 
edustan Isokarissa ja Lappeenrannassa.

Dick Strandellilla on myös ajatuksia kaukaisem
masta tulevaisuudesta. ”Aurinkoenergian hyö
dyntämisen apuvälineet ovat tulleet koko ajan 
tehokkaammiksi ja edullisemmiksi. Korkeat luotsi
asemarakennukset voisivat olla aivan loistava paik
ka keräimien tai aurinkopaneelien käyttöön”, sanoo 
Finnpilotin kiinteistövastaava Strandell.

Luotsaus 

ehkäisee 
ympäristö-
onnettomuuksia.
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Oulu

Kemi

Tornio

Raahe

Kokkola

Kaskinen

Pori

Rauma

Savonlinna

Kotka

Hamina

Helsinki

Lappeenranta

Turku

1

2

3

4

5

6

 Luotsausalueet 
 
 Luotsi- tai tukiasema

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

2. Selkämeren alue: 
 Kaskinen, Rauma, Pori

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

4. Helsingin alue: 
 Harmaja, Emäsalo

5. Kotkan alue: 
 Kotka, Orrengrund

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

Maarianhamina

Hanko

Uusikaupunki

Ajos

Hailuoto

Utö

Harmaja

Emäsalo

Orrengrund

Puumala

Vuokala
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Raportointi- ja 
laskentaperiaatteet
Tämä on Finnpilot Pilotage Oy:n ensimmäinen yritys-
vastuun raportti. Raportissa on keskitytty yhtiön 
toiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisiin tee-
moihin. Teemat on määritelty olennaisuus analyysin 
kautta ja niitä kuvaamaan on valittu tunnusluvut.
Raportoinnissa on sovellettu GRI-ohjeistoa ja otet-
tu huomioon omistajaohjauksen laatima listaamat-
tomien valtio-omisteisten yhtiöiden yritysvastuun 
raportointimalli.

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

Finnpilot julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain. 
Raportti julkaistaan vuoden 2012 osalta sähköi-
senä ja painettuna. Sähköinen versio julkaistaan 
Finnpilotin intrassa ja ulkoisilla verkkosivuilla. Pai-
nettu raportti toimitetaan henkilöstölle ja sidos-
ryhmien edustajille myös postitse.

Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportti koskee vuotta 2012 ja Finnpilot Pilotage 
Oy:tä. Finnpilotin yhdessä Arctia Shippingin kanssa 
omistamalla tytäryhtiöllä, Ice Advisors Oy:llä, ei ole 
ollut toimintaa vuoden 2012 aikana, joten sitä kos-
kevia tietoja ei raportissa ole.

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

Mittaus- ja laskentaperiaatteet
Talouden tunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edel-
lyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeistusta.

Polttoaineiden kulutusmäärät on laskettu kuukausi-
kulutuksen perusteella. Energian ja veden kulutusta 
koskevat määrät ovat vielä puutteelliset ja tältä osin 
raportointia kehitetään.

Jätteitä koskevaa tietoa ei myöskään vielä ole kerät-
ty. Toiminnan ympäristövaikutuksia kokonaisuutena 
ei näin ollen voida vielä arvioida.

Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edel-
lyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeistusta.

Luotsauksen vaikuttavuuden arviointi perustuu 
yhdessä Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja 
tutkimus keskuksen kanssa tehtyyn tutkimukseen 
(B 184 2011). Arviointimenettelyä kehitetään edel-
leen.

Raportoinnin varmennus
Finnpilotin yritysvastuun raportin varmennuksesta 
ei ole vielä tehty päätöksiä tai laadittu käytäntöjä.
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YRITYSVASTUUN RAPORTOINTIMALLI 
Listaamattomat valtio-omisteiset yhtiöt, periaatepäätös 3.11.2011

Vastaavuus ViiteGRI-
indeksiin

Sivu 
tai kommentti

1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet   (2.1–2.9) s. 6–7
1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet
 Arvot ja toimintaperiaatteet   4.8 s. 7

Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista   4.9 s. 32–33
Ylimmän johdon tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista ja vastata siitä   (DMA) s. 6–11
Organisaation ja yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja ylimmän 
johdon palkitsemiseen

  4.5 s. 22

Yhteiskuntavastuun organisaatio ja vastuut   (DMA) s. 6–11
Yhteiskuntavastuun olennaisten asioiden määrittely   3.5 s. 8–11
Yhteiskuntavastuun riskit ja mahdollisuudet  (1.2) s. 11
Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden 
periaatteet tai aloitteet 

 4.12 s. 28

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa  4.13 s. 28
1.3 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus

Organisaation keskeiset sidosryhmät ja sidosryhmien odotukset   4.14, 4.15 s. 27
Kuvaus sidosryhmävuorovaikutuksen tavoista eri sidosryhmien kanssa   4.16 s. 26–29
Sidosryhmien esiin nostamat asiat ja huolenaiheet ja 
kuinka organisaatio on näihin vastannut

  4.17 s. 26–29

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

Taloudelliset tavoitteet  (DMA) s. 11 ja 30–33
Raportointikauden tulokset suhteessa tavoitteisiin  (DMA) s. 11 ja 30–33
Kuvaus raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja saavutuksista  (DMA) Hallituksen toi-

mintakertomus
Avaintunnusluvut  (DMA) s. 11 ja s. 31–33

2.2 Taloudellisen toiminnan tunnusluvut EC1 s. 31
2.2.1 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille  EC1 s. 31

Raportoidaan sidosryhmäkohtaisesti taloudelliset pääomavirrat 
(suoriteperuste)

 EC1 s. 31

2.2.2 Yleishyödylliset tuet ja sponsorointi emme ole  
sponsoroineet

2.2.3 Valtiolta saatu taloudellinen tuki (Saimaan tuki)  EC4 s. 32
2.2.4 Välilliset taloudelliset vaikutukset (luotsauksen vaikuttavuus)  EC9 s. 12–17

3. Henkilöstö
3.1 Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka  (DMA) s. 18–24

Kuvaus esimiestoiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista  s. 21
3.1.2 Henkilöstötavoitteet

Henkilöstötavoitteet ja tulokset  (DMA) s. 18–24
Kuvaus raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja 
saavutuksista henkilöstöön liittyen

 (DMA) s. 18–24

3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne
3.2.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä 31.12 (tilikauden lopussa)  LA1 s. 19
Henkilöstö keskimäärin    s. 18
Henkilöstön jakauma alueiden mukaan  LA1 s. 19
Henkilöstön jakauma tehtävien mukaan  s. 19
Vuokratyövoiman määrä 31.12 tai keskimäärin LA1 ei ole ollut 

Vastaavuus periaatepäätöksen kanssa
 Vastaa 
 Vastaa osittain

 Ei vastaa  
 Ei raportoitavaa
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Vastaavuus ViiteGRI-
indeksiin

Sivu 
tai kommentti

3.2.2 Työsuhteet
Vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuus 31.12  LA1 s. 23
Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden osuus 31.12  LA1 s. 23

3.2.3 Vaihtuvuus LA2 raportointia  
kehitetään

Päättyneiden työsuhteiden lukumäärä päättymissyyn mukaan jaoteltuna s. 21
3.2.4 Työsuhteiden kesto raportointia 

kehitetään
3.2.5 Henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä  s. 23

Henkilöstön ikärakenne  LA13 s. 23
Henkilöstön keski-ikä  s. 23
Eläkkeelle jääneiden lukumäärä s. 24
Keskimääräinen eläköitymisikä raportointia 

kehitetään
Kuvaus, miten organisaatio on varautunut henkilöstön eläköitymiseen raportointia 

kehitetään
3.3 Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset/Henkilöstön ja 

työnantajan väliset suhteet
3.3.1 Irtisanomiset ja lomautukset s. 21

Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden osuuus LA4 s. 18
Voimassa olevat työehtosopimukset s. 18

3.4 Tasa-arvo  
3.4.1 Henkilöstön sukupuolijakauma  

Henkilöstön sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin  LA13 s. 20 ja 22
Hallituksen ja ylimmän johdon sukupuolijakauma  LA13 s. 34–35

3.4.2 Tasa-arvosuunnitelma s. 18
3.5 Palkitseminen  
3.5.1 Palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot  s.22–23
3.6 Osaamisen kehittäminen ja koulutus  
3.6.1 Kehityskeskustelut

Säännöllisten kehityskeskustelujen piiriin kuuluvan henkilöstön osuus  LA12 s. 21
Kuvaus kehityskeskustelukäytännöistä ja 
henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista

 s. 21

3.6.2 Koulutus ja osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutustaustan jakauma raportointia 

kehitetään
Kuvaus keskeisistä koulutushankkeista ja koulutuskäytännöistä  s. 18–21
Koulutuspäivien määrä henkilöä kohti LA10 raportointia 

kehitetään
Koulutuskustannukset raportointia 

kehitetään
3.7 Työhyvinvointi  
3.7.1 Henkilöstötyytyväisyys

Kuvaus henkilöstötutkimusten tuloksista ja niiden kehityksestä  s. 21–22
Kuvaus henkilöstötutkimusten tulosten perusteella toteutetuista 
toimenpiteistä

 s. 22

3.7.2 Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi  s. 24
3.8 Työterveys ja turvallisuus  
3.8.1 Tapaturmat  s. 22

Kuvaus työterveys- ja turvallisuusjohtamisesta sekä hankkeista ja toimenpiteistä  s. 23
Tapaturmien lukumäärä ja poissaolot  (LA7) s. 22
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Vastaavuus ViiteGRI-
indeksiin

Sivu 
tai kommentti

Tapaturmataajuus per miljoonaa työtuntia LA7 luku ei ole  
informatiivinen 
yhtiölle

Työhön liittyvät kuolemantapaukset LA7 ei raportoitavaa
3.8.2 Sairauspoissaolot  (LA7) s. 24

Sairauspoissaoloprosentti  s. 24
Ammattitautien lukumäärä LA7 raportointia  

kehitetään
3.8.3 Työterveys

Kuvaus työterveyshuollosta  s. 24
Keskimääräiset sairauspoissaolot (osuus kokonaistyöajasta) s. 24

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

Kuvaus tärkeimmistä ympäristövaikutuksista  (1.2) s. 36–39
Kuvaus toimitusketjun keskeisistä ympäristövaikutuksista  s. 36–39
Kuvaus keskeisistä ympäristöriskeistä ja -mahdollisuuksista (1.2)

4.1.2 Ympäristöjohtaminen (periaatteet ja vastuut)  s. 36
4.1.3 Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen raportointia  

kehitetään
4.2 Ympäristötunnusluvut  
4.2.1 Energia

 - Suora energiankulutus (omassa energiantuotannossa käytetty energia) EN3 s. 37–38
 - Epäsuora energiankulutus (ostettu sähkö, lämpö) EN4 s. 37–38
 - Kuvaus energiankulutuksen merkityksestä organisaation toiminnassa (1.2) raportointia  

kehitetään
Energiatehokkuuden parantaminen EN5, EN6, 

EN7
s. 39

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

EN5 , EN6, 
EN8

s. 39

4.2.2 Päästöt ilmaan raportointia  
kehitetään

4.2.3 Vesi
Vedenkulutus EN8 s.38

4.2.4 Jätteet
Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti EN22 raportointia  

kehitetään
Jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen raportointia  

kehitetään
4.2.5 Määräystenmukaisuus ja ympäristökustannukset

Merkittävät ympäristövahingot ja kuvaus aiheutuneista ympäristövaikutuksista 
sekä ehkäisevistä toimenpiteistä

EN28 ei raportoitavaa

4.2.6 Tuotteet ja palvelut EN30 raportointia  
kehitetään

4.2.7 Kuljetukset EN29 raportointia  
kehitetään

Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta ja työmatkoista aiheutuneet  
merkittävät ympäristövaikutukset

s. 36–39

5. Yhteiskunta
5.1 Paikallisyhteisöt (kuvaus vaikutuksista) raportointia  

kehitetään
5.2 Lahjonta ja korruptio  
5.2.1 Lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt eettiset ohjeet 

päivitetään
5.3 Poliittinen vaikuttaminen  
5.3.1 Poliittinen vaikuttaminen ja poliittiset tuet SO6 ei raportoitavaa
5.4 Kilpailun rajoitukset  

YRITYSVASTUUN RAPORTOINTIMALLI
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Vastaavuus ViiteGRI-
indeksiin

Sivu 
tai kommentti

5.4.1 Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen ja määräystenmukaisuus 
(luotsauslaki)

 s. 6–11, s. 12 ja  
s. 30–33

Merkittävät lainsäädännön ja säännösten rikkomuksiin liittyvät oikeustoimet tai 
sakot ja sanktiot

 ei raportoitavaa

6. Tuotevastuu
6.1 Asiakastyytyväisyys
6.1.1 Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys PRS s. 28–29
6.2 Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuus  ei raportoitavaa
6.3 Tuote- ja palvelutiedot ja markkinointiviestintä (luotsausmaksut)   PR3 s. 30

7. Ihmisoikeudet
7.1 Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat   ei raportoitavaa

8. Toimitusketju
8.1.1 Hankintaperiaatteet ja -politiikat  s. 32

Kuvaus toimittajille suunnatuista toimintaohjeista tai -periaatteista raportointia  
kehitetään

9. Raportointi- ja laskentaperiaatteet   s. 41
 

Vastaavuus periaatepäätöksen kanssa
 Vastaa 
 Vastaa osittain

 Ei vastaa  
 Ei raportoitavaa
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LUOTSAUKSEN HISTORIAA

Maunu Eerikin
pojan kaupunki
laissa mainitaan 
luotsaus.

1350-luku

Luotsauspakon 
sisältävä merilaki 
julkaistaan.

1667

Kaarle XI 
antaa luotsaus
asetuksen.

1696

Suomen luotsi laitos syntyy, 
mukana eteläinen merialue ja 
Pohjanl ahdesta Selkämeren 
eteläosa.

1756

Suomen luotsilaitokseen 
kuuluvat kaikki merialueet 
sekä Saimaa, Päijänne ja 
Laatokka.

1888

Merenkulkulaitos 
perustetaan.

1917

Luotsaus ja 
väylänhuolto 
erotetaan.

1981

Merenkulkupiirit 
perustetaan.

1990

Luotsaus
liikelaitos 
Finnpilot 
perustetaan.

2004

Finnpilot 
Pilotage Oy 
perustetaan.

2011
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Toimitus: Finnpilot Pilotage Oy, Sari Turkkila
Henkilöhaastattelut: Huckleberry Communications,  
Marja Hakola
Henkilökuvat: Studio Häggblom, Mikael Häggblom
Muut kuvat: Vaula Aunola, Henrik Bakalim, Annina Kaivola,  
Jukka Ketonen, Olli Taipale, Jarmo Vehkakoski sekä kuvia 
henkilöstön kuvakisasta vuonna 2012.
Suunnittelu ja taitto: HUVILA Brand & Design Oy
Paino: Lönnberg Painot Oy



Finnpilot Pilotage Oy
Kansakoulukuja 3, 4. kerros, 00100 Helsinki
Puhelin: 0207 54 611
Faksi: 0207 54 6100
Sähköposti: info@finnpilot.fi
Henkilöstön sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@finnpilot.fi
www.finnpilot.fi


