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SISÄLTÖ

Aamu sarastaa Harmajan edustalla. Oli kesä tai talvi, yö tai päivä, 
tyyntä tai myrskyä, arki tai pyhä, Finnpilotin luotsit ovat valmiina lähtöön. 

Me huolehdimme siitä, että liikenne merellä sujuu turvallisesti ja laivat löytävät 
sujuvasti tiensä satamaan tai pois sieltä. Suomi on saari, joten meitä tarvitaan. 

Tervetuloa luotsin matkaan!

 SISÄLTÖ JOHDANTO VUOSI 2016 YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖS  LIITTEET
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JOHDANTO
5  TEHTÄVÄMME
6  VASTUUMME
7  LUOTSAUSSANASTOA

Luotsit ja luotsikutterinhoitajat asuvat asemilla 
työviikot. Luotsiasema on käytännössä toinen 
koti, jossa syödään, levätään ja valmistaudutaan 
seuraavaan työtehtävään. Kuvassa Harmajan 
asema Helsingin edustalla.
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Turvallisuus
Toimintamme lähtökohtana 
on turvallisuus. Tuotamme 

turvallisuutta ihmisten, 
ympäristön ja merenkulun 

hyväksi.

Yhdessä
tekeminen

Kehitämme yhdessä toimin-
taamme. Kunnioitamme ja 

arvostamme asiakkaitamme, 
toisiamme sekä 

työtämme.

Uudistuminen
Arvioimme toiminta-

ympäristöämme. 
Uudistamme toimintaamme 

asiakaslähtöisesti ja 
määrätietoisesti.

ARVOT

Tehtävämme
Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävä on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä siitä 
ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

ARVOT

ARVOT

Tuotamme kaikissa oloissa luotsauspalvelua, joka var-
mistaa merenkulun toimivuuden ja turvallisuuden sekä 
vähentää merkittävästi ympäristöonnettomuuksien 
riskejä. Tavoitteemme on olla kansainvälisesti arvoste-
tuin ja tehokkain luotsausorganisaatio.

Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa 
luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesi-
alueen ja merenkulun asiantuntijana. Finnpilot tarjoaa 

5

luotsauspalvelua valtakunnallisesti kaikille luotsattavaksi
määrätyille väylille Suomen aluevesillä ja Saimaalla. Hoi-
damme tehtävää myös mahdollisissa poikkeusoloissa. 

Finnpilot Pilotage Oy on erityistehtäväyhtiö ja valtion 
kokonaan omistama osakeyhtiö, joka toimii osakeyhtiö-
lain velvoittamalla tavalla. Tästä kerrotaan lisää kohdassa 
Vastuu yhteiskunnalle.
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Vastuumme
Yritysvastuulle on määritelty viisi teemaa, 
joista raportoidaan vuosittain.

VASTUU LUOTSAUKSESTA
 merenkulun turvallisuus
 merenkulun sujuvuus
 huoltovarmuus
 
VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ
 osaava henkilöstö
 hyvä työpaikka
 työturvallisuus
 työhyvinvointi

VASTUU YHTEISKUNNALLE
 avoimuus ja läpinäkyvyys
 kustannustehokkuus
 hankinnat
 erityistehtäväyhtiön rooli

VASTUU SIDOSRYHMILLE
 toiminnan kehittäminen
 yhteistyö sidosryhmien kanssa
 vaikutus paikallisyhteisöihin

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
 oman toiminnan vaikutukset
 meriympäristön suojelu

Yhtiön perustehtävä on luotsaus, jonka vaikuttavuus ta-
kaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden sekä me-
renkulun huoltovarmuuden.

Henkilöstön osaaminen määrittää palvelun laadun. Työ-
hyvinvointi ja työturvallisuus ovat taustatekijät, joiden 
avulla vaativa turvallisuustehtävä onnistuu. Finnpilot ha-
luaa olla hyvä työpaikka.

Yhteiskunta odottaa valtionyhtiön raportoinnin olevan 
avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen toiminnan tulee olla kus-
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tannustehokasta ja hankintojen vastuullisia. Hinnoittelun 
tulee olla selkeää ja kustannuksia vastaavaa. 

Yhtiön keskeiset sidosryhmät ovat varustamot, laivansel-
vittäjät eli meklarit ja satamat, jotka odottavat palvelun 
jatkuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. 

Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympäristöon-
nettomuuksia ja suojella haurasta meriympäristöä. Yri-
tyksen oman toiminnan ympäristövaikutukset pyritään 
minimoimaan.
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Olennaisuusmäärittely on laadittu johtoryhmässä vuonna 2012. Olennaisuutta on tarkasteltu asian merkityksen 
perusteella sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta.
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Luotsaussanastoa
Jokaisella toimialalla on ammattikielensä, niin myös luotsauksella. Tässä pieni johdanto 
luotsien ja luotsaustyöntekijöiden arkipäivän sanastoon.

Talvikäytössä oleva luotsivene, 
joka pystyy tarvittaessa rikko-
maan jopa 45 cm vahvuista jäätä.

Kutteri
Luotsiraput eli narutikkaat, joita 
pitkin luotsi nousee alukseen. 
Säännöllisin välein yksi askelma 
on levennetty.

Leidarit
Finnpilotin oma iPad-sovellus, 
joka herättää luotsin keikalle, 
lähettää tiedot laskutukseen 
ja antaa asiakkaalle palaute-
kanavan. Katso video. 

mPilot

Finnpilotin luotsinvälityksen 
kutsumanimi. Call center, 
jossa työskennellään 24/7.

Fokka
Luotsin tai linjaluotsin pätevyys 
osoitetaan hankkimalla ohjaus-
kirja eli osaaminen tiettyjen 
meriväylien ajamiseen.

Ohjauskirja
Aluksen kapteeni tai perämies 
joka on hankkinut pätevyyden 
jollekin tietylle väylälle ja saa 
ajaa alustaan ilman luotsia.

Linjaluotsi

Kuljetuskaluston ylläpidon ja 
huoltojen seurantaan tarkoitettu 
avoimen lähdekoodin järjestelmään 
rakennettu yhtiön sisäinen palvelu.

Kalustotyötila Podio

 SISÄLTÖ JOHDANTO VUOSI 2016 YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖS  LIITTEET

Laivayhtiön tai varustamon asia-
mies Suomessa, käytetään myös 
sanaa agentti tai laivanselvittäjä. 
Tilaa alukselle luotsauspalvelun.

Meklari

http://www.apple.com/business/finnpilot/index.html?CID=mkts-biz-fp-feature-url#video
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11 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
12 YRITYSVASTUUN KESKEISET SAAVUTUKSET
14 RAPORTOINTIPERIAATTEET

Luotsauspalvelu tilataan Finnpilotin luotsinväli-
tyksestä puhelimitse tai sähköpostilla. Tilauksen 
ottaa vastaan luotsinvälittäjä. Luotsinvälitys eli 
Fokka päivystää 24/7 ja vie tilaukset järjestel-
mään. Luotsi saa tiedon seuraavasta luotsaus-
tehtävästä iPadin kautta tai sitten hänelle soite-
taan Fokasta. 

KATSO VIDEO: VUOSI 2016 LYHYESTI
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Toimitusjohtajan
katsaus Matti Pajula 

Finnpilot Pilotage Oy

Yhdistämme pitkän 
kokemuksen, ihmisten 
osaamisen ja uuden 
teknologian"

Vuonna 2016 luotsaus Suomessa täytti 320 vuotta. Luotsauk-
sella on pitkä historia, joka on hyvä perusta nykyaikaisen yhtiön 
toiminnalle ja sen kehittämiselle. Finnpilotissa yhdistyvät meren-
kulun ammattilaisten osaaminen ja digitalisaation hyödyntäminen. 
Vuonna 2016 saatettiin loppusuoralle toiminnanohjausjärjestel-
mä mPilotin käyttöönotto ja kuljetuskaluston käytön seurantaan 
rakennettiin sähköinen työtila. 

Digitalisaatio jatkuu meillä tänäkin vuonna. Asiakkaille rakennetaan 
luotsintilauksia helpottamaan palveluportaali Pilot Online. Olemme 
hankkimassa luotsauksessa navigointiin ja alusten käsittelyyn käy-
tettävää aiempaa monipuolisempaa ja tehokkaampaa ohjelmistoa. 
Myös kuljetuskaluston käytön seurannan kehittämistä jatketaan. 
Kehitystyössä ovat mukana henkilöstö ja asiakkaat.
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Olen saanut 
tehdä töitä loistavien 
ammattilaisten 
kanssa, kiitos."

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Matti Pajula Finnpilot Pilotage Oy

Toiminnan kehittämisessä meitä auttavat suorat asi-
akkaiden ja sidosryhmien palautteet. Vuoden 2016 
asiakastutkimuksen ja mPilotin kautta kerätyn tiedon 
perusteella olemme suurelta osin onnistuneet työs-
sämme. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme pa-
lautteesta, niin myönteisestä, kuin myös kriittisestä.

Viime vuosi meni toiminnan ja turvallisuuden näkökul-
masta hyvin. Vaikka sääolosuhteet ovat olleet kovien 
tuulien myötä haastavat, on isommilta vastoinkäymisiltä 
vältytty. Luotsien, kutterinkuljettajien ja muiden alusten 
operointiin osallistuvien ammattitaito koetellaan kovis-
sa keleissä.

Matalasuhdanne ja luotsausmäärien lasku jatkuivat vii-
me vuonna. Tämä vaikutti yhtiön liikevaihtoon. Pystyim-
me kuitenkin karsimaan kustannuksia ja jäimme vain 

hieman budjetoidusta liiketuloksesta. Toivotaan, että 
orastava talouden elpyminen näkyy pian myös meren-
kulussa ja luotsausmäärissä.

Seuraamme aktiivisesti Itämeren alueen luotsaus-
hintoja. Vertailun mukaan Finnpilotin perimät luotsaus-
maksut ovat pohjoisen ja keskisen Euroopan edullisim-
pia. Kilpailijamme on linjaluotsaus. Kustannustehok-
kaalla ja asiantuntevalla palvelulla pyrimme tarjoamaan 
linjaluotsaukselle kilpailukykyisen vaihtoehdon.

Kustannustehokkuuden tavoittelu on ollut tärkeää koko 
liikelaitoksen ja yhtiön toiminnan ajan jo vuodesta 2004. 
Toiminta saatiin kannattavaksi ilman hintojen korotuksia 
ja valtion kassaan onnistuttiin palauttamaan sijoitettu 
pääoma jo alkuvuosina. Osakeyhtiönä olemme jatkaneet 
maltillisin hintojen tarkistuksin. Tästä voimme olla ylpeitä 
ja uskon, että myös asiakkaamme ovat siihen tyytyväisiä.

Muutoksen tuulet puhaltavat toimintaympäristössäm-
me. Luotsauslakia ja -asetusta uudistettiin. Liikenne-
kaaren työstäminen jatkuu ja vuoden 2017 aikana siihen 
otetaan mukaan myös merenkulku. Viime kesänä yh-
tiömme omistajaohjaus siirtyi liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä valtioneuvoston kansliaan. 

Luotsaus täytti 320 vuotta ja saimme lukuisia huomion-
osoituksia. Tasavallan presidentti vieraili Harmajan luot-
siasemalla ja John Nurmisen säätiö julkaisi luotsauksen 

historiaa käsittelevän kirjan. Suuri kiitos näistä ja kaikista 
muista meille tulleista huomionosoituksista.

Omalta osaltani, Finnpilotin toimitusjohtajana, on 
yhteenvedon aika. Olen saanut johtaa Finnpilotia vuo-
den 2004 alusta alkaen. Aina ei ole ollut mukavaa, 
mutta koskaan ei ole ollut tylsää. Vuosiin on mahtunut 
haasteita ja onnistumisia. On ollut todella hienoa saada
tehdä yhteistyötä monien loistavien ammattilaisten 
kanssa: omistajien, yhtiön hallitusten, asiakkaiden, sidos-
ryhmien ja ennen kaikkea Finnpilotin erinomaisen henki-
löstön. Suuri kiitos teille kaikille ja menestystä tule-
vaisuuden haasteisiin. Toivon, että myös seuraajani saa 
nauttia tästä hyvästä yhteistyöstä.
 

22.3.2017 
Matti Pajula, toimitusjohtaja
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Henkilöstön tyytyväisyys 
työpaikkaansa on noussut 
joka vuosi. Vuonna 2016 se oli 4,4

Johtoryhmä asettaa ja hallitus hyväksyy yhtiön tavoitteet. Palveluehtojen toteutumisessa seurataan palvelun saamisen odotusaikaa, joka on rannikolla 
max 3 tuntia ja Saimaalla max 6 tuntia. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin vuonna 2016 mPilotin kautta aluksilta ja muilta sidosryhmäkyselyllä.

NÄKÖKULMA TAVOITE MITTARI TAVOITE 2016 TOTEUTUI

Asiakas Täsmällinen palvelu Palveluehtojen toteutuminen ≥ 99 99,8

Asiakastyytyväisyys Alukset (1-7) > 6 6,8

Sidosryhmät (1-7) > 5 6

Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kustannus / luotsaus (€) < 1500 1491

Kuljetuskustannus/luotsaus (€) < 600 621

Luotsattua mailia/htp > 21 21,2

Työturvallisuus Työtapaturmat kpl/vuosi < 14 18

Työtapaturmataajuus/milj. työtuntia <23 29

Talous Hyvä kannattavuus Liiketulos % liikevaihdosta 5 4,2

Sijoitetun pääoman tuotto % 11 9,0

Omavaraisuusaste % > 50 70,9

Hyvä maksuvalmius Quick ratio > 1,1 1,4

Oppiminen ja kasvu Tyytyväinen henkilöstö Työtyytyväisyyskyselyn tulos (1-6) > 4,3 4,4

Alhaiset poissaolot Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta < 4,3 4,3

Osaamisen edistäminen Koulutuspäivät hlö/vuosi 
(pl. simulaattoriajot) > 1 1
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Yritysvastuun keskeiset saavutukset
Luotsintilausten ennakoitavuus parantaa asiakaspalvelua ja henkilöstön työhyvinvointia. Tämä oli 
Yö väylällä -tutkimuksen yksi johtopäätös. Tähän pyritään uudella Pilot Online -tilausjärjestelmällä 
vuoden 2017 aikana. 

Luotsattavan liikenteen määrä laski jonkin verran vuonna 
2016. Lasku johtui pääosin talouden matalasuhdan-
teesta. Vuoden 2016 aikana luotsattiin yhteensä 

Luotsasimme viime 
vuonna 23 461 
kertaa.

Kaluston on oltava huippukunnossa ja käytettävissä 
vuodenajasta tai säästä riippumatta.

23 461 kertaa ja luotsauksista kertyi 439 519 luotsattua 
merimailia. Luotsauksen laskennallinen markkinaosuus 
kaikista aluskäynneistä Suomen rannikon satamissa oli 
31,9 % (2015: 32,9 %).

Vuonna 2016 luotsauksella estettiin 29 (35) mah-
dollisesti vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu 
kustannus olisi voinut olla lähes 52 milj. euroa.

Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua kaikille luotsattavak-
si määrätyille väylille. Luotsauskysynnän lasku vaikuttaa 
suoraan yhtiön liikevaihtoon ja toiminnan kannattavuu-
teen. Tasapuolisen palvelun takaaminen kaikille väylille 

koko maahan edellyttää yhtiön resurssien jatkuvaa 
optimointia. 

Luotsauksen palvelutasoa mitataan luotsin odotusajoilla. 
Rannikolla odotusaika on enintään kolme tuntia ja Sai-
maalla kuusi tuntia. Palvelutavoitteena on pitää odotus-
aika näiden tuntimäärien alapuolella 99,0 % tehdyistä 
luotsauksista. 

Palvelutasotavoitteessa määriteltyjen odotusaikojen 
puitteissa suoritettiin 99,8 % (99,9 %) kaikista luotsauk-
sista. Palvelulupausta pitempiä odotuksia oli 0,2 % eli 
noin 47 kertaa.
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YRITYSVASTUUN KESKEISET SAAVUTUKSET

Ehkäisimme 
mahdollisesti 
29 vakavaa 
onnettomuutta.

Harmajalla luotsi Kaarlo Munkki ja luotsikutterinhoitaja 
Sami Raanti, yläkuvassa luotsikutterinhoitaja Jouni 
Rytkölä ja alakuvassa vastaava luotsikutterinhoitaja 
Lennart Danskanen ja alueluotsivanhin Jukka Ketonen.

Luotsauspalvelun toteuttaa Finnpilotin henkilöstö. 
Yhtiön yksi keskeinen toiminnallinen riski on henki-
löstön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoma työkyvyn 
mahdollinen heikkeneminen. Tähän pyritään vaikutta-
maan suunnitelmallisella työllä työhyvinvoinnin edistä-
miseksi.

Vuonna 2016 vietiin käytäntöön Työterveyslaitoksen Yö 
väylällä –tutkimuksen havaintojen perusteella sovittuja 
alueellisia toimenpiteitä työ- ja lepoaikajärjestelyjen ke-
hittämiseksi ja henkilöstön palautumisen edistämiseksi. 
Toimenpiteissä on mukana konkreettisia parannuksia 
nukkumisolosuhteisiin ja työaikaan liittyviä kokeiluja. 
Näistä halutaan luoda hyviä käytäntöjä, joita voidaan to-
teuttaa myös laajemmin eri luotsausalueilla. 

Keskeinen tavoite on saada luotsintilaukset paremmin 
ennakoitaviksi ja samalla luotsien ja luotsikutterinhoi-
tajien työtehtävät ennakoitaviksi. Finnpilot rakentaa 
vuoden 2017 aikana asiakkaille tarkoitetun sähköisen 
tilausjärjestelmän, Pilot Onlinen, jonka kautta luotsin-
tilaus on yksinkertaista tehdä ja helppoa pitää ajan 
tasalla ja seurata luotsausprosessin eri vaiheita.

 SISÄLTÖ JOHDANTO VUOSI 2016 YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖS  LIITTEET
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Raportointiperiaatteet
Tämä on Finnpilot Pilotage Oy:n viides yritysvastuun 
raportti. Aikaisemmat raportit löytyvät pdf-muodossa 
verkkosivuilta.

Raportin kohderyhmät on esitelty kohdassa Vastuu si-
dosryhmille. Keskeisimmät ryhmät ovat yhtiön asiakkaat 
ja oma henkilöstö, joille talouden ja henkilöstön työhy-
vinvoinnin kehittäminen ja näihin liittyvät tunnusluvut 
ovat tärkeitä. Muille sidosryhmille tämä raportti pyrkii 
kertomaan luotsin työn vaikuttavuudesta ja merkityk-
sestä nyky-yhteiskunnassa sekä yhtiön toiminnan jatku-
vasta kehittämisestä.

Vuotta 2016 koskevassa raportissa on keskitytty yhtiön 
toiminnan ja yritysvastuun kannalta olennaisiin teemoi-
hin. Teemat on määritelty olennaisuusanalyysin kautta ja 
niitä kuvaamaan on valittu tunnusluvut. Raportoinnissa 
noudatetaan omistajaohjauksen laatimaa listaamatto-
mien valtio-omisteisten yhtiöiden yritysvastuun rapor-
tointimallia sekä keväällä 2016 annettua suositusta.

Periaatepäätöksen osalta on keskitytty raportoimaan en-
sisijaisesti kaikille raportoiville yhtiöille yhteiset pakolliset 
tunnusluvut. Täydentäviä ja valinnaisia tunnuslukuja ja ku-
vauksia on liitetty mukaan siltä osin kuin tietoja on ollut 
saatavissa tai se on yhtiön toiminnan kannalta olennaista.

Finnpilot julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain verk-
kosivuillaan.

Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportti koskee vuotta 2016 ja Finnpilot Pilotage Oy:tä. 
Finnpilotin yhdessä Arctia Oy:n kanssa omistaman tytäryh-
tiön Ice Advisors Oy:n lukuja ei ole mukana raportissa.

Raportissa on annettu vertailutietoja aikaisemmilta vuo-
silta, mikäli se on laskentateknisesti ollut mahdollista. 

Mittaus- ja laskentaperiaatteet
Talouden tunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edellyt-
tämällä tavalla. 

Henkilöstötunnusluvut on laskettu kirjanpitolain edel-
lyttämällä tavalla sekä noudattaen GRI-ohjeistusta sen 
mukaan kuin valtioneuvoston kanslian periaatepäätös 
edellyttää.

Luotsauksen vaikuttavuuden arviointi perustuu yhdessä 
Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja tutkimuskes-
kuksen kanssa tehtyyn tutkimukseen (B 184 2011). Arvi-
ointimenettelyä kehitetään edelleen sisäisesti.

Verojäljen raportointi perustuu Valtion omistajaohjauk-
sen antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomistei-
sille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.
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Luotsin kuljetukseen osallistuu kaksi luotsikut-
terinhoitajaa, joista toinen kuljettaa venettä 
ja toinen on turvamies, joka varmistaa luotsin 
laivaan nousun tai poistumisen. Luotsivene 
ajetaan liikkuvan laivan kylkeen, jotta nousu 
onnistuu. On taitolaji pitää vene samassa 
nopeudessa kiinni ison aluksen kyljessä.

YRITYSVASTUU

VASTUU 
LUOTSAUKSESTA

VASTUU 
HENKILÖSTÖSTÄ

VASTUU 
SIDOSRYHMILLE

VASTUU 
YMPÄRISTÖSTÄ

VASTUU 
YHTEISKUNNALLE

15
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Luotsaus on lakisääteinen palvelu, jota tietyn 
kokoiset alukset joutuvat käyttämään Suomen 
aluevesillä ja Saimaalla. Suorat asiakkaat ovat 
pääosin ulkomaisia varustamoja.

18  TURVALLISUUS JA SUJUVUUS
19  VAIKUTTAVUUS
20  CASE: MITÄ ENEMMÄN TIETOA – SITÄ PAREMPI
21  TUNNUSLUVUT
22  VAIKUTTAVUUDEN LASKENTAMALLI

16
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Vastuu luotsauksesta
Luotsauspalvelua tarjotaan valtakunnallisesti kaikille luotsattaville väylille 
yli 60 satamaan.

Luotsauslaissa määritellään luotsauspalvelun tavoit-
teeksi alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä 
alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen eh-
käiseminen. Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toi-
mintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonanta-
jana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana.

Finnpilotin luotsauspalvelu on osa Suomen logistista 
kuljetusketjua maailmalle. Noin kolmasosa maahan tule-
vista ja maasta lähtevistä aluksista käyttää luotsia. Palve-
lun kysynnän kehitys riippuu Suomen tuonnin ja viennin 
kehityksestä. Luotsauspalvelua tarjotaan Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafin luotsattavaksi määräämillä väylillä 
Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella.

Palvelemme yli 30% 
Suomen satamien 
liikenteestä.

Luotsattavaan alukseen noustaan leidareita pitkin. 
Aluksen päällikölle esitetään ennen luotsauksen alka-
mista reittisuunnitelma.

VASTUU  LUOTSAUKSESTA

Yhtiön operatiivinen toiminta on jaettu kuudelle luot-
sausalueelle, joiden toiminnan käytännön organisoin-
nista vastaavat alueluotsivanhimmat. Luotsintilauksia 
otetaan vastaan kolmella tilausalueella, jotka ovat Itä 
(Saimaa ja Kotka), Etelä (Helsinki, Emäsalo, Porkkala) ja 
Länsi (Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeri).

Vuoden 2016 aikana luotsattiin yhteensä 23 461 kertaa ja 
luotsauksista kertyi 439 519 luotsattua merimailia. Luot-
sausten kappalemäärä aleni 2,2 % vuoden 2015 määristä. 
Luotsattujen merimailien määrä puolestaan laski 4,4 %

Luotsauksen palvelutasoa mitataan luotsin odotusajoilla. 
Rannikolla odotusaika on enintään kolme tuntia ja 
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Luotsasimme 
yli 400 000 
merimailia.

LUOTSAUSALUEET

Luotsi- tai tukiasema

Perämeri
Ajos, Hailuoto, Oulu, Raahe, Kokkola, 
Leppäluoto, Vaasa
Alueluotsivanhin: Ilkka Sipilä

Selkämeri
Kaskinen, Rauma, Pori
Alueluotsivanhin: Rami Leponiemi

Saaristomeri
Uusikaupunki, Turku, Maarianhamina, 
Utö, Hanko
Alueluotsivanhin: Ari Saari

Helsinki
Harmaja, Emäsalo
Alueluotsivanhin: Jukka Ketonen

Kotka
Kotka, Orrengrund
Alueluotsivanhin: Matti Martikainen

Saimaa
Lappeenranta, Savonlinna
Alueluotsivanhin: Pasi Paldanius

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VASTUU LUOTSAUKSESTA

Saimaalla kuusi tuntia. Palvelutavoitteena on pitää odo-
tusaika näiden tuntimäärien alapuolella 99,0 % tehdyistä 
luotsauksista. 

Palvelutasotavoitteessa määriteltyjen odotusaikojen 
puitteissa suoritettiin 99,8 % (2015: 99,9 %) kaikista 
luotsauksista. Palvelulupausta pitempiä odotuksia oli 
0,2 % eli noin 47 kertaa. 

Turvallisuus ja sujuvuus
Suomeen johtavat meriväylät ovat kapeita matalia ja kivi-
pohjaisia. Lähes kaikki väylät jäätyvät talvella olosuhteista 
riippuen. Asiakkaat voivat säästää luotsin avulla matka-
aikaa useita tunteja. Luotsin merkitys liikenteen sujuvuu-
den edistäjänä on kasvanut merenkulun kansainvälisty-
misen, aluskoon kasvun ja meriliikenteen yhä tarkem-
man aikataulutuksen myötä.

Yleisimpiä merionnettomuuksien syitä ovat inhimillinen 
erehdys ja haastavat ulkoiset olosuhteet, kuten kova tuuli 
ja jäät. Luotsauspalvelulla voidaan usein pienentää näitä 
riskejä. Luotsin ammattitaito tukee aluksen oman hen-
kilöstön osaamista, mikä vähentää inhimillisten virhei-
den mahdollisuutta. Luotsin ammattitaito auttaa myös 
ulkoisten tekijöiden eli sää- tai jääolojen hallinnassa. 

 SISÄLTÖ JOHDANTO VUOSI 2016 YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖS  LIITTEET



FINNPILOT PILOTAGE OY  
VUOSIRAPORTTI 2016

19

Vuonna 2016 luotsit tekivät 1452 poikkeamahavain-
toa. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön 
ammattitaitoon erityisesti talvioloissa, aluksen käsitel-
tävyyteen, ohjailupotkureiden toimintaan ja muuhun 
liikenteeseen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi käyt-
tää tietoja turvallisuusanalyysien tekemiseen. Nesteen 
kanssa tehtävästä vastaavasta yhteistyöstä kerrotaan 
Case-tarinassa Mitä enemmän tietoa – sitä parempi.

Vuonna 2016 luotsauksella estettiin 29 vakavaa onnet-
tomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut 
olla lähes 52 milj. euroa. Poikkeamia raportoitiin vähem-
män kuin aikaisempina vuosina, mikä vaikutti luotsauk-
sen vaikuttavuuden arviointiin.

Kehitämme 
luotsin tilaus-
järjestelmää.

Talvikautena luotsien kuljetuksissa käytetään 
luotsikuttereita ja hydrokoptereita.

VASTUU LUOTSAUKSESTA

Vuoden 2016 aikana Finnpilotin mobiilin toiminnanoh-
jausjärjestelmä mPilotin käyttö laajeni myös Selkämeren 
ja Saaristomeren luotsausalueille. mPilot on nyt käytös-
sä kaikilla rannikon luotsausalueilla ja Saimaalla käyttö 
alkaa liikennekauden 2017 alussa. Nyt luotsausproses-
sia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Asiakkailta kerätään 
tietoa ja heille voidaan myös jakaa tietoa luotsauksen 
kulusta.

Talvella 2016 toteutettiin sähköinen Saimaan liikenne-
simulaatio, jolla etsittiin tehokkainta tapaa organisoida 
luotsaukset Saimaan alueella. Yhtiön käyttöön saatiin 
työkalu, jolla voidaan jatkossakin arvioida tehokkainta 
tapaa luotsata Saimaalla.

Uuden sähköisen luotsintilausjärjestelmän eli Pilot On-
linen määrittely aloitettiin loppuvuodesta 2016. Uuden 
palvelun avulla asiakas voi seurata tekemäänsä tilausta 
ja saada muistutusviestejä tilauksen tekemisestä. Pilot 
Online pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

Vaikuttavuus
Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteis-
ta, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkea-
mat voivat liittyä esim. alusten varusteisiin, henkilökun-
taan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. 

Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meri-
liikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen 
turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Lasken-
nassa käytetyt mallit on esitetty tunnuslukutaulukoiden 
ohessa.

Tavoitteena on kehittää myös yhtiön sisäistä poikkea-
mien ja turvallisuuspuutteiden raportointia ja analy-
sointia. Tätä varten perustettiin henkilöstön edustajista 
koottu Safety-ryhmä, jonka työ ei vielä päässyt käyntiin 
vielä vuoden 2016 aikana. Vuonna 2017 toimintaa var-
ten rakennetaan oma sähköinen työtila.
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MITÄ ENEMMÄN 
TIETOA – SITÄ 
PAREMPI

Riskienhallintapäällikkö, merikapteeni Kyösti 
Uusitalo arvioi työkseen Nesteen käyttämiä 
aluksia ja päättää voidaanko niitä käyttää. 
Uusitalo hyödyntää tehtävässään luotsien 
havaintoja alusten kunnosta ja miehistön 
osaamisesta.

KYÖSTI UUSITALO / NESTE

CASE

Neste on Finnpilotin suurin asiakas. 
Öljy, kaasu ja kemikaalituotteiden kulje-
tukset suunnitellaan huolellisesti luotsien 
ammattitaitoa apuna käyttäen.

”Luotsien mukanaolo tämän tapaisessa toiminnas-
sa on kansainvälisesti harvinaista. Olenkin pyrkinyt eri 
foorumeilla aktiivisesti kertomaan, miten Suomessa 
toimitaan,” sanoo Uusitalo. Finnpilot ja Neste tapaavat 
säännöllisesti neljännesvuosittain ja käyvät läpi luotsien 
tekemät havainnot sekä muut meriturvallisuusasiat.

Mikä tahansa havainto voi olla tärkeä. ”Me haluamme 
tietää, jos komentosillalla on risoja välineitä ja yhtä hy-
vin siitä, jos päällikkö huutaa miehistölle.” Tavoitteena 
on löytää Nesteen kuljetusten turvallisuuden kannalta 
heikko lenkki ja korjata se. ”Haluan sanoa luotseille, että 
käyttäkää omaa järjestelmäänne ja raportoikaa. Mitä 
enemmän meillä on käytettävissä tietoa, sitä parempi,” 

VASTUU LUOTSAUKSESTA

painottaa Kyösti Uusitalo. Hänen mukaansa luotsi on 
merenkulun ammattilainen, jolla on turvallisuuspalvelun 
tarjoajana velvollisuus myös raportoida puutteista.

Uusitalon ja hänen kollegansa John Konkolan kautta 
luotsien havainnot menevät myös laajempaan kansain-
väliseen käyttöön. Neste ja Suomi ovat aktiivisia OCIM-
F:ssä. Kyseessä on globaali kansainvälinen öljy-yhtiöiden 
elin, joka pyrkii vapaaehtoisesti luomaan alalle yhteisen 
turvallisuusstandardin. Jäseniä on yli sata, joista aktiivi-
sia vaikuttajia Nesteen ohella on vain kourallinen.
 
OCIMF:n tietokannassa on vuoden ajalta yli 20 000 tar-
kastusraporttia, jotka koskevat 180 alusta. Puuttumalla 

’läheltä piti’ -tilanteisiin, voidaan vaikuttaa nopeasti. ”Me 
ennaltaehkäisemme onnettomuuksia ja vaaratilanteita 
analysoimalla poikkeamia, antamalla suosituksia, audi-
toimalla varustamoja ja tarkastamalla aluksia.”

Vuodessa Nesteen MRM saa noin 2700 pyyntöä alusten 
käytöstä tai satamakäynnistä. Noin 3 % niistä hylätään ja 
varustamolta vaaditaan korjaavia toimenpiteitä. Isotalo 
näkee työssään puutteita alusten teknisessä kunnos-
sa ja miehistön kompetenssissa. ”Euroopassa liikkuva 
aluskanta on hyvässä kunnossa. Mutta jos samaan ai-
kaan sattuu osaamaton miehistö ja rikkonaiset välineet, 
ollaan täälläkin pulassa.”
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LUOTSAUKSEN TUNNUSLUVUT

Luotsit
havaitsivat

1452

Luotsausmäärä kpl 2013 2014 2015 2016

Kotka 4 899 4 496 4 203 4 157

Helsinki 5 490 5 100 5 124 5 111

Saaristomeri 3 168 3 273 3 385 3 151

Selkämeri 3 483 3 295 3 212 3 170

Perämeri 4 879 4 877 4 727 4 903

Saimaa 4 139 3 827 3 345 2 969

Yhteensä 26 058 24 868 23 996 23 461

Luotsausmäärä mailia 2013 2014 2015 2016

Kotka 109 496 101 149 95 375 96 205

Helsinki 65 145 62 258 62 522 65 524

Saaristomeri 95 092 98 616 97 095 84 524

Selkämeri 23 572 23 255 23 146 22 470

Perämeri 69 714 73 712 77 386 81 626

Saimaa 117 443 111 755 104 127 89 170

Yhteensä 480 462 470 745 459 651 439 519

Luotsien poikkeamahavainnot 2013 2014 2015 2016

Havaintojen laatu

Estetty un-safe act 936 810 705 457

Estetty läheltä piti -tilanne 188 176 165 85

Estetty lievä onnettomuus 72 62 63 38

Estetty vakava onnettomuus 57 41 35 29

Luokiteltuja havaintoja 1253 1089 968 609

Kaikki havainnot yhteensä 3889 3507 2158 1452

Yleisimmat poikkeamahavainnot liittyivat aluksen henkiloston ammattitaitoon erityisesti talvioloissa ja aluksen 
kasiteltavyyteen, ohjailupotkureiden toimintaan ja muuhun liikenteeseen. 

poikkeamaa
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VAIKUTTAVUUDEN
LASKENTAMALLI
Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meri-
liikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen 
turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Vaikut-
tavuuden laskennassa ei ole huomioitu ns. epäsuoraa 
vaikuttavuutta, joka syntyy kertyneen poikkeamatiedon 
pohjalta. Poikkeamatietoa voidaan käyttää meriturvalli-
suuden lisäämiseen merenkulun tutkimuksessa ja viran-
omaistyössä.

Vuonna 2016 luotsit tekivät 1452 poikkeamahavaintoa. 
Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön am-
mattitaitoon erityisesti talvioloissa ja aluksen käsitel-
tävyyteen, ohjailupotkureiden toimintaan ja muuhun 
liikenteeseen.

Vuonna 2016 luotsauksella estettiin 29 vakavaa onnet-
tomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut 
olla lähes 52 (51 718 619 euroa) milj. euroa. Luotsauksen 
vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen 
oli vuonna 2016 noin 52 (51 961 689 euron) miljoonan 
euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. 

Sujuvuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että luot-
sauksen sujuvuutta edistämä summa on muutettu 
euroiksi Merenkulkulaitoksen esittämän laskentatavan 
mukaan (MKL:n julkaisuja 3/2009). Vuonna 2016 luot-
sauksen sujuvuuden lisäys oli 243 070 euroa.

Meriliikenteen turvallisuuden vaikuttavuus on laskettu 
siten, että estettyjen vakavien onnettomuuksien aineel-
liseksi arvoksi on arvioitu 1 milj. euroa. Luotsit arvioivat 

myös omassa arviossaan tilanteen vakavaksi, jos siitä 
olisi syntynyt yli 1 milj. euron aineelliset kustannukset tai 
yksi hengenmenetys.

Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset öljyn-
torjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) ja alus-

Vuonna 2016 luotsausmäärät ja luotsien raportoiminen poikkeamien määrä laski. Tämä vaikutti estettyjen vakavien onnettomuuksien määrään ja alensi 
myös luotsauksen kokonaisvaikuttavuutta.

Yksi euro luotsaukseen
tuottaa takaisin lähes 2

kustannukset keskikokoiselle Suomen satamassa käy-
neelle alukselle (Liikenneviraston meriliikennetilasto 
2014) alukselle kuukauden ajalta, ilman polttoainekus-
tannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 2008 ja 
2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu vastaamaan 
vuoden 2016 tasoa.

Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016

Estetyt vakavat onnettomuudet, kpl 57 41 35 29

Estettyjen onnettomuuksien arvioidut 
kustannukset 61,7 milj. € 45,08 milj. € 38,9 milj. € 31,4 milj. €

Öljyntorjuntakustannukset, keskimäärin 8,7 milj. € 5,64 milj. € 4,9 milj. € 3,9 milj. €

Vaikuttavuus meriliikenteen turvallisuuteen
(havainnot x kustannukset + öljyntorjunta) 90,5 milj. € 67,98 milj. € 65 milj. € 51,7 milj. €

Vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuuteen 3,6 milj. € 7,73 milj. € 0,7 milj. € 0,2 milj. €

Vaikuttavuus (turvallisuus + sujuvuus) yhteensä 94,1 milj. € 75,71 milj. € 65,7 milj. € 51,9 milj. €

Kerätyt luotsausmaksut yhteensä 33,7 milj. € 32,8 milj. € 32,8 milj. € 32,7 milj. €

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

euroa
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Luotsikutterinhoitajan tehtävänä on viedä 
luotsi turvallisesti alukselle tai noutaa hänet 
luotsattavalta laivalta. Saariasemalla 
henkilöstöstä huolehtii emäntä.

23
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Meillä töissä
Finnpilotissa työskentelee yli 300 
henkilöä, joilla kaikilla on vankka 
asiantuntemus luotsaustoiminnasta. 
Tässä heistä muutama.

Kaarlo Munkki
aloitti työt luotsina Helsingin luotsausalueella vuonna 
1993. Hän toimii nykyisin Harmajalla luotsivanhimpana.
Luotsit ovat kokeneita merikapteeneja, jotka tuntevat 
eri typpiset alukset. Heillä on vahva oman alueen väylien 
ja olosuhteiden asiantuntemus.

Luotsi

Luotsikutterinhoitaja
Sami Raanti
on toiminut luotsikutterinhoitajana Finnpilotin eri luot-
siasemilla kohta 5 vuotta. Hän on kotimaan liikenteen 
laivuri ja koneenhoitaja, joka pystyy kuljettamaan ja 
huoltamaan luotsiveneitä sekä hoitamaan kiinteistöä.

Emäntä
Tuija Seppänen
tuli emännäksi Harmajalle vuonna 1984. Hän huolehtii 
arkipäivinä aseman henkilöstön aterioista ja yhteisis-
tä tiloista. Harmajan asemalla käy myös paljon vieraita 
nauttimassa Tuijan kuuluisaa lohisoppaa.

Anne Jänisvaara
on työskennellyt henkilöstövastaavana 10 vuotta. Hä-
nen päätehtävänsä on henkilöstön työhyvinvointi ja sen 
kehittäminen. Työn perustana on tiivis yhteydenpito 
henkilöstön, esimiesten, työterveyshuollon ja johdon 
kanssa.

Hallinnon työntekijä

Luotsinvälittäjä
Edward Wasberg
on työskennellyt luotsinvälittäjänä Fokassa vuodes-
ta 2011. Hän ottaa vastaan luotsintilauksia aluksilta ja 
meklareilta kolmivuorotyössä. Tärkeää on hyvä kieli-
taito, paineensietokyky ja vuorovaikutustaidot.

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ
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Vastuu henkilöstöstä
Vuonna 2016 täsmennettiin esimiesten tehtävänkuvia ja koulutettiin heitä 
erityisesti työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Henkilöstö numeroina
Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa yhteen-
sä 327 henkilöä eli kahdeksan vähemmän kuin vuonna 
2015. Määräaikaisia työntekijöitä oli 21 henkilöä, joka on 
seitsemän vähemmän kuin vuonna 2015. Henkilötyö-
vuosia tehtiin 317. Uusia työntekijöitä aloitti eläköitynei-
den tilalla 11 henkilöä. 

Enemmistö henkilöstöstä eli noin 94 % työskentelee 
operatiivisessa toiminnassa luotseina, luotsikutterinhoi-
tajina tai luotsinvälittäjinä. Hallinnossa on 19 työntekijää. 
Miehiä oli vuonna 2016 yli 91 % henkilöstöstä. Koko hen-
kilöstön keski-ikä on 50,5 vuotta.

Luotsilta vaaditaan 
väylien ja alusten 
osaamista sekä 
vuorovaikutustaitoa.

Luotsauspalvelu on yhteistyön ketju, joka alkaa luotsin 
tilauksesta ja päättyy luotsin paluuseen asemalle.VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ

Ammattitaito ja osaaminen
Vuoden 2016 aikana esimiesten tehtävänkuvia täsmen-
nettiin. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. 
Luotsikutterinhoitajien vuoroesimiehen tehtävänimike 
muutettiin vastaavaksi kutterinhoitajaksi. Alueluotsivan-
hin, luotsivanhimmat ja vastaavat kutterinhoitajat muo-
dostavat vastuutiimin, joka organisoi luotsausalueen 
työskentelyä.

Finnpilotissa työskentelee nyt 33 esimiestä, joiden kou-
lutusteemana oli vuonna 2016 työturvallisuus ja sen 
kehittäminen. Koulutuksen perusteella työtapaturmien 
seurantaa ja tapaturmatutkinnan tekemistä varten on 
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VASTUU  HENKILÖSTÖSTÄ

laadittu uusi ohjeistus. Vuonna 2017 esimiehiä koulu-
tetaan käyttämään kehityskeskustelua oman esimies-
työnsä välineenä.

Luotsien pätevyysvaatimukset on määritelty luotsaus-
laissa 21.11.2003/940. Luotsin tulee olla pätevyydel-
tään merikapteeni, saada laivaväen lääkärintodistus, 
osata alueensa väylät, suorittaa näistä tutkinto ja 
tehdä koeluotsaus. Kielitaitovaatimukset ovat lain mu-
kaan suomi ja ruotsi. Lisäksi Finnpilot vaatii englannin 
kielen taitoa.

Finnpilot kouluttaa yhtiöön rekrytoidut uudet luotsit 
tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä 
työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsioppilas tekee har-
joittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa ja harjoitte-
lee simulaattorissa. Yhtiö järjestää myös säännöllisesti 
omaa uusien luotsien koulutusta vasta tulleille henkilöille.

Vuonna 2016 rannikon luotsausalueiden luotsit kou-
lutettiin käyttämään mPilotia. Saimaalla käyttöönotto 
siirtyi vuoteen 2017. Mukana koulutussuunnitelmassa 
on myös vapaaehtoinen ECDIS-koulutus.

Luotsikutterinhoitajan pätevyydestä määrää valtio-
neuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen 
pätevyydestä 166/2013. Luotsikutterinhoitajalla tulee 
olla kotimaanliikenteen laivurin ja koneenhoitajan päte-

Vuoden 2016 
koulutuksia olivat 
mPilot, kalustotyötila 
Podio ja ECDIS.

Koulutuspäiviä vuonna 2016 
oli 304 ja niihin osallistui 

170 finnpilotilaista.

vyyskirja ja hänen on hallittava rannikkolaivurin SRC-ra-
diopätevyys. Lisäksi hänellä on oltava voimassa oleva 
B-ajokortti.

Turvallisuuskoulutusten järjestämisestä on tehty yhteis-
työsopimus Meriturvan kanssa. Meriturva järjestää ase-
milla koulutuksen joka kolmas vuosi. Asema itse jär-
jestää vuosittain pelastusharjoituksen. Henkilöstö voi 
osallistua Meriturvan koulutuskeskuksessa pidettäville 
luotsaustoimintaa varten suunnitelluille kursseille.

Koulutustarpeet kartoitetaan vuosittain kehityskes-
kusteluissa ja niissä myös seurataan koulutusten to-
teutumista henkilötasolla. Koulutusten toteutuminen 
kirjataan henkilöstö- ja palkkajärjestelmään ja koulutus-
tarpeet kirjataan koulutussuunnitelmaan. 
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Henkilöstöä koskevat lakisääteiset suunnitelmat on yh-
distetty henkilöstö-, tasa-arvo-, koulutus- ja yhdenver-
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VASTUU  HENKILÖSTÖSTÄ

Hyvä työpaikka 
Finnpilotissa tehdään vuosittain henkilöstökysely. Vuo-
den 2016 tulosten mukaan 90 % henkilöstöstä on erit-
täin tai melko tyytyväisiä omaan työpaikkaansa. Noin 
36 % arvioi työilmapiirin parantuneen kuluneen vuoden 
aikana. Työnantajan saama kokonaisarvosana oli nyt 4,4 
(asteikolla 1-6) ja kyselyn vastausprosentti oli 56 %. Ver-
tailtaessa muihin vastaavaa tutkimusta tekeviin yrityk-
siin tulokset ovat keskivertoa paremmat.

Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin henkilöstön kanssa 
asema- tai aluekokousten yhteydessä järjestetyissä tu-
lostenpurkutilaisuuksissa, joissa keskityttiin erityisesti 
kyseisen alueen tai aseman haasteisiin. Vuonna 2017 
tavoitteena on selkeyttää henkilöstökyselyn ja kehitys-
keskustelun rooleja työpaikan kehittämisessä.

Tasa-arvon toteutumista seurataan palkattaessa uutta 
työvoimaa sekä koulutusvalintoja ja nimityksiä tehtäes-
sä. Henkilöstöstä noin 91 % on miehiä. Yhtiön hallituk-
sessa oli vuonna 2016 kolme naista ja kolme miestä sekä 
kaksi henkilöstön edustajaa, jotka molemmat olivat mie-
hiä. Johtoryhmässä oli yksi nainen ja neljä miestä. 

Vuonna 2016 tehtiin yhdenvertaisuuskysely, jossa selvi-
tettiin työntekijöiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta 

90% työntekijöistä 
on tyytyväisiä tai 
erittäin tyytyväisiä 
työpaikkaansa.

Fokassa eli luotsinvälityksessä 
työskentelevät Pamela Koivunen, 

Kirsi Meyburgh ja Edward Wasberg.

ja syrjinnästä työpaikalla. Kyselyyn vastasi 71 henkilöä. 
Tulosten perusteella yli 60 % työntekijöistä katsoo, että 
yhdenvertaisuus toteutuu yhtiössä hyvin. 

Yhtiön hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä joh-
don ja henkilöstön osalta. Henkilöstön tulospalkkio 
määräytyy pääosin yhtiön tulosten perusteella. Yhti-
ön liiketuloksen tulee olla vähintään 4 % liikevaihdosta 
ennen tulospalkkiota, toiminnassa ei saa sattua vakavia 
onnettomuuksia ja 99 % luotsauspalveluista toteutuu 
odotusaikojen puitteissa. Tuloksen taso määrää palkkion 
suuruuden.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä koskee yksiköiden joh-
tajia ja toimitusjohtajaa. Edellisten tavoitteiden lisäksi 
johdon tulospalkkion määrä on riippuvainen mm. luot-
sausmaksujen kansainvälisestä hintavertailusta ja yksi-
kön johtajille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden 
saavuttamisesta. 

Tulospalkkiot vuodelta 2016 ovat yhteensä 26 000 eu-
roa. Henkilöstön tulospalkkio maksetaan henkilöstöra-
hastoon. Työntekijät voivat saada myös erittäin hyvästä 
työsuorituksesta maksettavana kertaluontoisena bo-
nuspalkkiona johtoryhmän päättämän pikatulospalkkion. 
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Työhyvinvointi
Leidarit –työhyvinvointihankkeen loppuraportti valmis-
tui maaliskuussa 2016. Hanke toteutettiin yhteistyössä 
henkilöstön, työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön 
kanssa. Hankkeessa käytiin läpi jo käytössä olevat työky-
kyä tukevat toimenpiteet, pohdittiin niiden kehittämis-
tarpeita sekä kartoitettiin eri tukivaihtoehtoja tilantees-
sa, jossa henkilö on sairauden vuoksi työkyvytön omaan 
työhönsä. Hankkeeseen kuuluva henkilöstön ja esimies-
ten ohjeistus pyritään julkaisemaan vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2015 valmistui Leidarit –hankkeen osana Yö 
väylällä -tutkimusraportti. Tutkimuksessa suositeltiin, 
että työ- ja lepojärjestelyjä kehitettäisiin alueellisten 
tai asemakohtaisten kokeilujen avulla. Keväällä 2016 
asetettiin paikalliset työryhmät pohtimaan työ- ja lepo-
aikajärjestelyjen kehittämistä. Ehdotuksia toteutettiin 
syksyllä 2016. 

Tilausten ennakointia pyritään parantamaan luotsin-
tilausjärjestelmän uudistusprojektilla ja Fokan työs-
kentelyn kehittämisellä. Työnantaja tarkistaa luotsien 
lepoaikojen seurannan toimintatapoja. Kuskien työajan 
seurantaan etsitään sopivaa tapaa. Paikallisten ryhmien 
työ jatkuu vuoden aikana. 

Yö väylällä -hanke on johtanut siihen, että Finnpilotin 
työtekijät kiinnittävät itse entistä enemmän huomiota 

omaan jaksamiseensa ja vireyteensä. Tämä on hyvä pe-
rusta toimenpiteiden eteenpäin viemiselle.

Finnpilotissa on käytössä lakisääteistä laajempi työter-
veyshuolto. Sairaudenhoitoon ja ennaltaehkäisevään 
työterveyshuoltoon käytetään vuosittain keskimäärin 
saman verran euroja. Tämä on hyvä suhdeluku. Laivavä-
en lääkärintarkastuksen yhteydessä tehdään toiminta-
kykytesti. Sen jälkeen on mahdollista saada henkilökoh-
taista ohjausta kunnon kohottamiseen tai ylläpitoon.
 
Vuonna 2016 yhtiössä tuettiin edelleenkin henkilöstön 
osallistumista liikuntatapahtumiin. Omaehtoista liikun-
taa tuettiin Edenred-liikuntakortilla ja kannustamalla 
mukaan työhyvinvointisovellus HeiaHeiaan, tästä kertoo 
Case Mikä ihmeen HeiaHeia.

Vuonna 2015 aloitettu Tyk-kuntoutus päättyi vuoden 
2016 lopussa. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä kun-
toutukseen. Vuonna 2017 toteutetaan uusi KIILA-kun-
toutus, jonka ryhmä täyttyi jo heti alkuvuodesta.

Työtapaturmia sattui vuonna 2016 yhteensä 18 kappa-
letta (2015: 14) ja siitä johtuneita poissaoloja oli 392 työ-
päivää. Finnpilotin tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia 
kohden oli 29 tapaturmaa. Vesiliikenteessä tapaturma-
taajuus vuonna 2015 oli 23.

Tilausten parempi 
ennakoitavuus edistää 
työhyvinvointia.

Finnpilot tukee henkilöstön 
osallistumista liikuntapahtumiin. 
Vuonna 2016 väkeä oli mukana 

mm. Helsinki City Runissa 
ja Sulkavan Souduissa.

Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota työtur-
vallisuuden kehittämiseen ja työtapaturmien tutkintaan. 
Vuonna 2017 pyritään löytämään hyvä ja kannustava tapa 
raportoida työturvallisuuspuutteista sekä kartoitetaan 
tapoja tehokkaammin ennalta ehkäistä työtapaturmia.
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MIKÄ IHMEEN 
HEIAHEIA?

Luotsi Ulf Bergman työskentelee Saaristo-
meren luotsausalueella ja Utön luotsiasemalla. 
Ulf on luotsisukua jo yhdeksännessä polvessa. 
Finnpilotin palveluksessa hän on ollut vuodesta 
1995 ja on kotoisin luotsien saarelta Utöstä. 

ULF BERGMAN / LUOTSI

CASE

Finnpilot otti vuoden 2016 alussa käyt-
töön työhyvinvointisovelluksen nimeltä 
HeiaHeia. Sitä voisi kuvata sosiaaliseksi 
liikuntapäiväkirjaksi. 

HeiaHeia huomioi perinteisen urheilun ohella myös hyö-
tyliikunnan. Käyttö on helppoa – ja aika hauskaakin. Voit 
itse valita kenelle jaat liikuntamerkintäsi, määritellä vii-
koittaisen tai kuukausittaisen liikuntatavoitteesi, seura-
ta omaa sekä muiden edistymistä, kannustaa kollegoi-
ta ja ennen kaikkea olla mukana liikkumassa porukalla. 
HeiaHeiassa voit olla kaveri työkavereiden lisäksi myös 
yksityiselämän kavereiden kanssa.

HeiaHeiaan voi tehdä merkintöjä  pc:llä, iPadilla tai pu-
helimella. Lajeja sovelluksessa on listattuna yli 400. 
Viikoittaisia tunteja laskettaessa jokainen suoritus on 
samanarvoinen, juoksit sitten kympin 40 minuuttiin tai 
kävit saman kestoisella kävelyllä koiran kanssa.
 

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ

Finnpilotin henkilöstön yhteinen tavoite vuonna 2016 oli 
liikkua vähintään 2,5, tuntia viikossa. Heia Heia –sovel-
luksen käyttäjänä oli 95 finnpilotilaista, jotka kannustivat 
toisiaan jo lähes 40 000 kertaa. Suoritukset keräsivät 
noin 400 kommenttia ja 29 henkilöä pysyi koko vuoden 
tavoitteessa eli vähintään 2,5 h liikuntaa viikossa.

Ulf Bergman on aktiivinen HeiaHeian käyttäjä: ”Heia-
Heia on lisännyt aktiivisuuttani aika lailla. Minulla on jo 
toistakymmentä vuotta ollut vuosikortti paikalliseen 
gymiin, mutta aikaisimpina vuosina on into välillä lopah-
tanut liian pitkiksi ajoiksi. Nyt vaikuttaa siltä, että intoa 
on riittänyt paremmin. Hyvin vedetty spinning taitaa 
nykyisin olla suosikkilajini. Siinä polvivaivainenkin pystyy 

saamaan kaiken irti ja vähän enemmänkin. Suosittelen 
kaikenikäisille. Lisäksi Heia Heia on helppo tapa pitää kir-
jaa liikkumisesta”
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HENKILÖSTÖN TUNNUSLUVUT

Yhtiön työntekijöistä suurin osa on miehiä. Työsuhteet ovat keskimäärin pitkiä ja vaihtuvuus vähäistä. 

Henkilöstön määrä 
tehtävittäin 2013 2014 2015 2016

Luotsit 152 148 149 143

Luotsikutterinhoitajat 138 145 140 140

Luotsinvälitys 19 18 18 18

Emännät ja 
emäntäsiivoojat 7 6 9 7

Hallinto 18 19 19 19

Yhteensä 334 336 335 327

Henkilötyövuodet
vuoden aikana keskiarvo 325 320 320 313

Operatiivisen henkilös-
tön määrä alueittain 2013 2014 2015 2016

Perämeri 59 60 61 63

Selkämeri 40 42 39 38

Saaristomeri 52 53 52 53

Helsinki 59 59 58 54

Kotka 33 32 37 33

Saimaa 54 53 51 49

Yhteensä 297 299 298 290

Työsuhteen laatu,
vakituinen/määräaikainen 2013 2014 2015 2016

Vakituinen 308 308 307 306

Määräaikainen 26 28 28 21

Yhteensä 334 336 335 327

Työsuhteen laatu,
kokoaikainen/osa-aikainen 2013 2014 2015 2016

Kokoaikainen 322 324 324 318

Osa-aikainen 12 12 11 9

Yhteensä 334 336 335 327

Henkilöstön työtyytyväisyys ja kyselyn 
vastausprosentti 2013 2014 2015 2016

Vastausprosentti 55 % 60 % 60 % 56 %

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

Kokonaisarvosana työnantajalle (1-6) 3,8 4,1 4,3 4,4

Henkilöstön jakauma, miehiä/naisia 2013 2014 2015 2016

Miehiä 304 308 305 298

Naisia 30 28 30 29

Yhteensä 334 336 335 327
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Henkilöstön 
sairauspoissaolot olivat

4,3%

HENKILÖSTÖN TUNNUSLUVUT

Yhtiön hallitus 2013 2014 2015 2016

Miehiä 5 5 5 5

Naisia 4 3 3 3

Yhteensä 9 8 8 8

Yhtiön johtoryhmä 2013 2014 2015 2016

Miehiä 4 4 4 4

Naisia 1 1 1 1

Yhteensä 5 5 5 5

Tapaturmien määrä ja poissaolot 2013 2014 2015 2016

Tapaturmien määrä 19 15 14 18

Tapaturmista johtuneet poissaolot, 
työpäiviä 265 66 171 271

Tapaturmataajuus (työssä tapahtuneet) 28 21 23 29

Sairauspoissaolot 2013 2014 2015 2016

Työpäiviä 3477 3101 3911 3379

Päivät/työntekijä 10 10 12 10

Osuus kokonaistyöajasta % 4,4 4,0 4,9 4,3

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

Työterveyshuollon kulut % 2013 2014 2015 2016

Sairaudenhoito 49,4 48,8 50,7 46,6

Ennaltaehkäisy 50,6 51,2 49,3 53,4

Yhteensä 100 100 100 100

Työsuhteen päättymisen syyt ja 
eläköitymisikä 2013 2014 2015 2016

Yhteensä 13 10 10 12

Irtisanottu (työsuhde purettu) 0 0 0 1

Irtisanoutunut 0 1 1 3

Eläköitynyt 12 9 8 8

Kuollut 1 0 1 0

Eläköitymisikä keskimäärin, vuotta 60 63 64 62

Henkilöstön keski-ikä tehtävittäin 
vuoden lopussa 2013 2014 2015 2016

Koko henkilöstö 50 50 50 51

Luotsit 51 51 52 52

Luotsikutterinhoitajat 49 50 50 51

Luotsinvälitys 39 41 40 41

Emännät ja emäntäsiivoojat 59 59 59 59

Hallinto 46 46 47 48

työajasta
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 YMMÄRTÄÄ BISNESTÄ

Parhaimmillaan luotsin ja aluksen päällikön 
yhteistyö sujuu kuin tanssi. Kumpikin luottaa 
toiseensa, sekä alukseen ja laitteisiin. Vuoro-
vaikutus toimii ja yhdessä löydetään helposti 
alukselle paras reitti

32
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Vastuu sidosryhmille
Finnpilotin suoria asiakkaita ovat varustamot ja meklarit. Tärkeimpiä sidosryhmiä 
ovat satamat, jäänmurto ja merenkulun viranomaiset.

Finnpilotin keskeiset sidosryhmät on tunnistettu ja näi-
den ryhmien odotukset kirjattu yhtiön strategiaan. Yh-
tiön asiakkuudenhoitoa varten on laadittu sidosryhmä-
kohtaiset suunnitelmat, joiden toteutumista johtoryhmä 
seuraa.

Finnpilot tarjoaa luotsauspalvelua kaikille luotsattavik-
si määrätyille väylille. Luotsaus on lakisääteinen pal-
velu, jota tietyn kokoiset alukset joutuvat käyttämään 
Suomen aluevesillä (Luotsinkäyttövelvollisuus). Yhtiön 
suorat asiakkaat ovat pääosin ulkomaisia varustamoja, 
joiden Suomessa oleva asiamies eli meklari tilaa luot-
sauspalvelun alukselle. Laajasti katsottuna Finnpilotin 

Asiakkaamme ovat 
pääosin ulkomaisia 
varustamoja ja suoma-
laisia meklareita.

Mobiili mPilot nopeuttaa laskutusta ja antaa 
asiakkaille mahdollisuuden antaa heti palautetta 
luotsauspalvelusta.VASTUU  SIDOSRYHMILLE

asiakas on suomalainen yhteiskunta, joka hyötyy meri-
liikenteen sujuvuudesta ja onnettomuuksien ennaltaeh-
käisystä.

Vuoden 2017 alusta lukien luotsinkäyttövelvollisuuteen 
tuli helpotuksia. Alusten syväykseen liittyvä raja poistet-
tiin. Pienten alusten, nesteytettyä maakaasua ja kevyt-
tä tai vähärikkistä polttoöljyä kuljettavien alusten sekä 
jäänmurtajien luotsinkäyttövelvollisuutta helpotettiin.

Henkilöstön osallistuminen
Yhtiössä sovelletaan lakia henkilöstön edustuksesta 
yritysten hallinnossa (725/1990). Lakiin perustuva hen-

kilöstön edustus on yhtiön hallituksessa. Henkilöstön 
edustajat esitellään hallituksen esittelyn yhteydessä.

Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta pe-
rustuu lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007). 
Yhtiön neuvottelukunnasta eli yhteistyötoimikunnasta
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on tehty sopimus kaikkien Finnpilotin työntekijöitä 
edustavien liittojen kanssa. Yhteistyötoimikunta kokoon-
tui vuonna 2016 neljä kertaa.

Työsuojelutoimikunnan merkittävin asiakokonaisuus oli 
vuonna 2016 työtapaturmatutkinnan ohjeistaminen. 
Tutkinnan lisäksi kehitettiin jatkotoimenpiteistä tiedot-
tamista ja suositusten antamista. Toisena isompana 
kokonaisuutena aloitettiin vaarojen arvioinnin kehittä-
minen. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2016 
kuusi kertaa.

Yö väylällä –tutkimuksen ohjausryhmässä olivat mukana 
liittojen edustajat ja työsuojeluvaltuutetut. Ohjausryh-
mä kokoontui arvioimaan työskentelyn etenemistä 10 
kertaa. Ryhmä jatkaa toimintaa myös vuonna 2017.

Henkilöstön oma työryhmä suunnitteli ohjelman henki-
löstön Finnpilot-päiville syksyksi 2016. Teemana oli retki 
metsään. Päiville osallistui yhteensä lähes sata työnteki-
jää. Finnpilot-päivät järjestetään kahden vuoden välein.

Vuoden 2016 aikana henkilöstön edustajat ovat osallis-
tuneet myös kalustotyötila Podion ja luotsintilausjärjes-
telmän kehittämiseen, Pilot Onlinen suunnitteluun sekä 
uuden intran suunnitteluun ja sen ylläpitoon intran toi-
mituskunnassa. Lista henkilöistä, jotka ovat olleet mu-
kana yhteistyössä vuoden 2016 aikana löytyy työryhmit-
täin tämän raportin lopusta.

VASTUU  SIDOSRYHMILLE

SIDOSRYHMÄT JA ODOTUKSET

OMISTAJA
• Luotsauspalvelun tuottaminen turvallisesti ja tehokkaasti
• Tuotto ja kustannustehokkuus
• Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

HALLITUS

• Korkeatasoinen turvallisuuspalvelu
• Kustannustehokkuus
• Selkeä ja laadukas raportointi
• Hyvä valmistelutyö

VARUSTAMOT JA MEKLARIT • Asiantunteva ja laadukas luotsauspalvelu
• Palvelun saatavuus ja joustavuus

SATAMAT • Palvelun saatavuus ja joustavuus
• Hyvä vuorovaikutus

HENKILÖSTÖ

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

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
JÄÄNMURTO, VIRANOMAISET, 
LIITOT JA JÄRJESTÖT

• Hyvä yhteistyö

 SISÄLTÖ JOHDANTO VUOSI 2016 YRITYSVASTUU TILINPÄÄTÖS  LIITTEET
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Sidosryhmäyhteistyö 
Huhtikuussa 2016 julkaistiin Applen tuottama podcast, 
jossa esitellään iPadin käyttöä luotsauksessa. Finnpilot 
on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen yritys, 
jonka Apple on ottanut markkinointireferenssiksi.

Syys-lokakuussa 2016 toteutettiin asiakastyytyväisyys-
kysely. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Lähes 400 
Finnpilotin asiakkaan tai sidosryhmän edustajaa sai säh-
köisen kyselyn. Heistä 21 % vastasi kyselyyn. Tulosten 
mukaan 95 % vastanneista on erittäin tai melko tyyty-
väisiä Finnpilotin toimintaan. Verrattuna vuoden 2014 
tutkimukseen tyytyväisyys on kasvanut 8 %. Finnpilotin 
saama kokonaisarvosana on 6,0 (asteikolla 1-7) ja kaksi 
vuotta aikaisemmin 5,5. Linkki tulostiedotteeseen.

Toiminnanohjausjärjestelmä mPilot antaa alusten pääl-
liköille mahdollisuuden arvioida luotsin toimintaa ja 

Henkilöstö koetaan Finnpilotissa tärkeänä sidosryh-
mänä. Joka toinen vuosi kokoonnutaan tapaamaan 
työkavereita Finnpilot-päiville. VASTUU  SIDOSRYHMILLE

luotsauksen vaikuttavuutta heti luotsauksen jälkeen. 
Vuonna 2016 arvioita kerätiin 10 319 luotsauksesta ja 
kokonaisarvosana (asteikolla 1-7) oli 6,8.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS, ALUKSET Tyytyväisyys 
Finnpilotiin

Luotsi edisti 
turvallisuutta

2015

Vastauksia, lkm 1997 1985

Arvio (1-7) 6,68 6,67

Keskiarvo molemmista 6,67

2016

Vastauksia, lkm 10 319 10 269

Arvio (1-7) 6,81 6,82

Keskiarvo molemmista 6,81
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Vuosi 2016 on luotsauksen 320-vuotisjuhlavuosi. 
Luotsauksesta tuli virallisesti ammatti vuonna 1696 
annetulla asetuksella. Juhlavuoden kunniaksi julkais-
tiin yhteistyössä John Nurmisen säätiön kanssa kirja 
Miehet merellä – hetkiä luotsauksen historiasta ja järjes-
tettiin sidosryhmätilaisuus. Finnpilotin tarinoita löytyy 
myös verkosta osoitteessa www.luotsauksenhistoria.fi.

Vuonna 2017 Suomi viettää 100-vuotisjuhliaan. Osa-
na juhlaa suuret purjelaivat saapuvat Kotkaan ja Tur-
kuun Tall Ships Races –purjehdustapahtuman myötä. 
Finnpilot on tapahtumien yhteistyökumppani.

Vuonna 2016
vietettiin luotsauksen 
320-vuotisjuhlavuotta.

Luotsauksen juhlavuoden kunniaksi Harmaja sai arvo-
vieraita Presidentin linnasta, ja sidosryhmätilaisuudessa 
julkaistiin historiakirja Miehet merellä.VASTUU  SIDOSRYHMILLE

Palvelun laatu
Vuoden aikana toteutettiin laatujärjestelmän ylläpitoon 
liittyvät sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä johdon kat-
selmus. Luotsauspalvelua koskeva IS0 9001 –sertifiointi 
kattaa luotsausalueet sekä luotsinvälityksen. Sertifiointi 
on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. 

Vuoden 2016 yhtenä tavoitteena oli rakentaa yhtiölle 
ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä. Tavoite ei valitetta-
vasti toteutunut. Syynä olivat pääosin niukat henkilöre-
surssit. Vuoden 2017 aikana pohditaan yhtiölle sopivaa 
tapaa tehostaa ympäristöasioiden seurantaa ja energia-
tehokkuutta.
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LUOTSIENKIN 
PITÄÄ YMMÄRTÄÄ 
BISNESTÄ

Porin sataman toimitusjohtaja Sari Virtanen 
aloitti työssään keväällä 2015. Hänellä on 
pitkä työkokemus merenkulun eri toimijoiden 
palveluksessa: varustamossa, ahtausliikkeessä 
ja nyt satamassa.

SARI VIRTANEN / PORIN SATAMA

CASE

Pori tarvitsee lisää satamakäyntejä. Toimi-
tusjohtaja Virtasen mielestä niiden hankki-
miseen tarvitaan eri toimijoiden yhteistyö-
tä palvelun laadun kehittämiseksi.

Porin sataman toimitusjohtaja Sari Virtanen työskente-
lee koko ajan saadakseen Poriin lisää satamakäyntejä. 
”Meillä lähes kaikki liikenne on luotsattavaa. Finnpilot 
on minusta kiinteä osa satamaa ja sen tarjoamaa palve-
lua. Porin sataman imago ja houkuttelevuus riippuu siis 
myös luotseista. Luotsien pitää ymmärtää turvallisuu-
den ohella myös bisnestä.”

”Lyhyet luotsausmatkat, syvät väylät ja satama on sula 
talvella”, luettelee Virtanen Porin sataman etuja. Lisäksi 
myös maalogistiikka pelaa, kaupunkiin on erinomaiset 
reitit raiteilla, tietä pitkin ja lentäenkin. Pori on myös 
hyvä läpikulkusatama. 

VASTUU SIDOSRYHMILLE

Virtasen päätavoite on palvella joustavasti. Asiakkaalle 
ei sanota ei, vaan mietitään yhdessä, miten asiat saa-
daan toimimaan. Sataman palveluja voidaan myydä myös 
satama-aidan ulkopuolelle. Nostureista   onkin   ollut  
jo kysyntää.

Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa työskentelee 47 työn-
tekijää. Samassa ketjussa ovat myös Hacklinin ahtaajat, 
Håkansin hinaajat ja Finnpilotin luotsit. Jotta laivat kul-
kevat jouhevasti kaikkien tulee pelata yhteen.
 
LNG-terminaali on Porin uusi asiakas. Luotseilta Sari 
Virtanen kaipasi apuja LNG-laivojen satamakäyntien 

ohjeistuksen luomiseen. ”Koska kellään ei ollut valmista 
suunnitelmaa, teimme yhteisen matkan Zeebruggeen 
katsomaan, miten homma hoidetaan yhdessä Euroopan 
isoimmista kaasuterminaaleista. Se oli hyvä reissu, jolla 
opimme kaikki paljon.”

”Luotsaus on yhtiössä kuten nykyisin satamakin. Kyse 
on siis kahden yhtiön tarpeiden yhteensovittamisesta.” 
Turhia riskejä ei pidä ottaa, mutta luotsin tulee silti pys-
tyä hyvin perustelemaan päätöksensä, jos alusta ei voi 
tuoda satamaan. ”Satama ei voi kyseenalaistaa luotsin 
päätöstä, mutta odottaminen maksaa asiakkaallemme 
aina rahaa.” 
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Finnpilot toimii merialueella, rannikolla ja 
Saimaalla. Yhtiön tehtävänä on ehkäistä meri-
onnettomuuksia, jotka saattaisivat olla herkälle 
luonnolle kohtalokkaita. Oman toiminnan 
ympäristövaikutukset on minimoitava.

38
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Vastuu ympäristöstä
Finnpilotin oman toiminnan ympäristövaikutukset syntyvät kaluston ja kiinteistöjen 
käytöstä.

Luotsausyhtiön tehtävä on edistää luotsattavan alus-
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä ehkäistä 
alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Luot-
sausyhtiö ottaa ympäristön huomioon toiminnassaan ja 
noudattaa ympäristölainsäädännön vaatimuksia.

Vuonna 2016 luotsauksen aikana tai yhtiön toiminnassa 
muutoin ei sattunut ympäristöön vaikuttavaa onnetto-
muutta tai ympäristövahinkoja. Meriliikenteen onnetto-
muudet ovat lisääntyneet, mutta rannikon luotsattavas-
sa liikenteessä ei ole sattunut onnettomuksia.

Vuonna 2016 jatkettiin kiinteistöjen energiatehokkuu-
den ja jätevesien käsittelyn kehittämistä. 

Pyrimme pidentä-
mään kalustomme 
käyttöikää. 

Kuljetuskaluston tankkaukset merkitään sähköiseen 
työtilaan. Koko yhtiön polttoaineen kulutuksen 
seuranta on nyt helppoa.VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristövaikutukset
Finnpilotin ympäristövaikutukset syntyvät toiminnan 
laajuuden mukaan. Suurinta rasitusta ympäristölle ai-
heuttavat kuljetuskaluston (kutterit, veneet ja autot) 
käyttö sekä kiinteistöjen (lämmitys, sähkö, vesi ja jät-
teet) käyttö. 

Luotsausten kappale- ja mailimäärät vaikuttavat suo-
raan kuljetusten määrään. Kuljetusten määrät ja niiden 
organisointi taas vaikuttavat kiinteistöjen käyttöastee-
seen ja -tarpeeseen. Muun työn ympäristövaikutukset 
ovat varsin vähäiset kalustoon, kuljetuksiin ja kiinteistöi-
hin verrattuna. 

Kiinteistöt
Finnpilotilla on käytössään hyvin erityyppisiä kiinteis-
töjä. Osa nykyisistä kiinteistöistä on luotsiasemia, jotka 
on varta vasten rakennettu tätä käyttötarkoitusta var-
ten. Osa on uudisrakennuksia esim. omakotitaloja ja osa 
kerrostalohuoneistoja uusissa tai vanhoissa satamien ti-
loissa tai teollisuuskiinteistöissä. Osa tiloista on omassa 
omistuksessa ja osa vuokralla. Saimaan luotsausalueella 
on kokeiltu yöpymistä myös hotellissa. 
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VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
OMAN TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Toiminta, tuote tai palvelu Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus

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 kohdis-
tuvat vaikutukset, päästöt ja
meluhaitat

LUOTSAUSPALVELU, 
KIINTEISTÖT
- luotsien ja kuljettajien majoitus 
omissa tai vuokrakiinteistöissä

Kiinteistöjen lämmitys, muu 
energian ja vedenkulutus sekä 
jätteiden käsittely, kiinteis-
töjen ylläpito ja korjaukset, 
uusiutuvien energialähteiden 
kartoittaminen ja käyttöön-
otto

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

LUOTSAUSPALVELU, HALLINTO, 
LUOTSINVÄLITYS - TILAUSPAL-
VELUT, LASKUTUS, HALLINTO JA 
TOIMISTOPALVELU

Paperin/sähköisten doku-
menttien käyttö, ekotehokas 
tulostus, jätteiden käsittely, 
työmatkat/etätyö

Paperinsäästö, päästöt

Luotsiasemalla on sijoitettuna luotseja, luotsikutterinhoita-
jia ja kalustoa, tukiasemalla luotsikutterinhoitajia ja kalustoa, 
taukotilaa käytetään satunnaisesti lepoon ja kaluston huol-
toon. Luotsi- ja tukiasemia oli vuoden 2016 lopussa käytös-
sä 21 kappaletta. Taukotiloja oli 6 kappaletta. Luotsinvälitys 
muutti vuoden 2016 alussa Kamppiin samoihin tiloihin yh-
tiön hallintohenkilöstön kanssa.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia korjauksia 
jatkettiin vuoden 2016 aikana. Lämmityksessä käytettyjä 
fossiilisia polttoaineita on korvattu Raahen asemalle asen-
netulla maalämpöjärjestelmällä ja useisiin kohteisiin asen-
netuilla ilmalämpöpumpuilla. Vuoden lopussa aloitettiin kol-
men luotsiaseman satama- ja pihavalaistuksen uudistaminen 
energiatehokkaammaksi.

Vuonna 2017 pyritään tarkentamaan energian ja veden kulu-
tuksen sekä jätteiden käsittelyn ja määrän seurantaa.
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VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Kuljetuskalusto 
Luotsauspalvelun tarjoaminen edellyttää luotsien kul-
jettamista lähes kaikissa oloissa meriväylien ulkopäähän. 
Kuljetukset ja luotsien turvallinen alukseen nouseminen 
edellyttävät käyttöön erikseen kehitettyä suoritusky-
kyistä kalustoa. Veneiden ominaisuuksien ja rakenteiden 
on myös varmistettava asetustenmukaiset työskente-
lyolosuhteet venehenkilökunnalle. Tällaisen erikoiska-
luston vuokraaminen ei olisi kannattavaa, joten yhtiön 
on tarkoituksenmukaista omistaa oma venekalustonsa. 

Nopeita alumiinirunkoisia veneitä yhtiöllä on 30 kappa-
letta, teräsrunkoisia luotsikuttereita 33 kappaletta ja jään 
päällä liikkuvia hydrokoptereita 10 kappaletta. Autoja on 
käytössä eniten Saimaalla ja Perämerellä. Näillä alueilla 
merkittävä osa matkustamista ovat automatkat luotsia-
semien ja satamien välillä.

Vuonna 2016 hankittiin yksi uusi luotsikutteri ja aloitet-
tiin yhden nopean luotsiveneen rakentaminen. Muut ka-
lustoinvestoinnit kohdistuivat veneiden peruskorjauk-
siin ja autojen hankintaan.

Kalustoinvestoinnit perustuvat pitkän aikavälin suunni-
telmaan. Tavoitteena on hyödyntää veneiden koko po-
tentiaalinen käyttöikä tehokkaan ylläpidon ja elinkaarten 
pidentämisten kautta. Uusiin veneisiin pyritään investoi-
maan mahdollisimman tasaisesti ja investoinneilla var-
mistetaan se, etteivät veneiden käyttö ja ikääntyminen 
saa aikaan kasaantuvaa korvaustarvetta. 

Kutterinkuljettajalla oli 
Suomen kovin duuni 
2016. (lähde: Radio Rock)

Kalusto on rakennettu 
ammattikayttöön kaikkiin keleihin 

luotsinkuljetuksia varten.

Nopeiden veneiden keski-ikä oli vuoden 2016 lopussa 
14,2 vuotta ja jäissä kulkevien kuttereiden 15,8 vuotta. 
Tulevina vuosina investointien painopiste on nopeiden 
veneiden uusinnassa samalla, kun kuttereiden osalta 
keskitytään elinkaarien pidentämiseen. Tunnusluvuissa 
on tarkemmin esitelty kaluston käyttö ja keski-ikä.

Vuoden 2001 jälkeen valmistettujen alusten koneet 
täyttävät IMOn päästömääräykset (IMO Tier I-II Nitro-
gen Oxides (NOx) – Regulation 13). Nopeista veneistä 
näitä on 20 kappaletta ja kuttereista 19 kappaletta. Kaik-
ki alukset käyttävät kuitenkin vähärikkistä polttoainetta.

Yhtiö tarkkailee ja raportoi luotsausta kohti kuluvan polt-
toaineen ja hiilidioksidipäästön määrää. Vuonna 2016 
kulutus nousi 3,4 % vuoteen 2015 verrattuna vaihtelevan 
talven vuoksi. Ympäristön kuormitusta vähennetään 

alusten uusimisella ja kunnossapidolla. Kaikissa aluksissa 
käytetään vähärikkistä polttoainetta pakokaasupäästö-
jen minimoimiseksi.

Kuljetuskustannus luotsausta kohden on nostettu stra-
tegiseksi mittariksi. Tunnuslukuun lasketaan kuljetustoi-
minnan kustannukset koko maan tasolla vuosittain. 
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KALUSTO-
TYÖTILA
PODIOSSA
Kaikki aluskalustoa koskevat tiedot eli 
huollot, katsastukset, viat, polttoaineen 
varastojen täydennykset ja veneiden 
tankkaukset kirjataan sähköiseen 
järjestelmään. 

Kaikki tiedot ovat kaikkien työtekijöiden nähtävissä. 
Luotsiveneiden kuntoa koskevaa tietoa on kenen tahan-
sa helppo löytää ja helppo jakaa. Kun ongelma havaitaan 
ja sen syy löydetään yhdessä veneessä, voidaan tieto ja-
kaa ja ongelma välttää muualla.

Sami Raanti työskentelee Harmajan luotsi-
asemalla vakituisena työntekijänä. Hänen 
tehtäviinsä kuuluvat luotsikuljetukset, 
kaluston ylläpito ja kiinteistöjen huolto. 

SAMI RAANTI / 
LUOTSIKUTTERINHOITAJA

CASE

KATSO VIDEO

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
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Kalustoinvestoinnit (milj. euroa) 2013 2014 2015 2016

Nopeat veneet, kutterit ja veneiden 
elinkaaren pidentäminen 1,1 0,9 2,2 1,9

Uivaa kalustoa käytetään 
pitkään. Keski-ikä on

15

YMPÄRISTÖN TUNNUSLUVUT

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.
  

vuotta

Luotsikutterit 2013 2014 2015 2016

Lukumäärä 33 33 34 33

Keski-ikä 13,8 14 14,6 15,1

Nopeat luotsiveneet 2013 2014 2015 2016

Lukumäärä 31 31 32 30

Keski-ikä 10,3 11,3 11,9 12

Autot 2013 2014 2015 2016

Lukumäärä 38 38 40 40

Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt 2013 2014 2015 2016

Kulutus (litraa/luotsaus) 73,5 73,5 70,2 72,6

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

Kulutuksen muutos % luotsausta kohden -0,1 % -4,5 % 3,4 %

Kulutettu polttoaine (milj. litraa) 1,92 1,82 1,68 1,70

CO2-päästöt yhteensä (tCO2) 4 334 4 364 4 057 4 025
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Finnpilotin suoria asiakkaita ovat ulkomaiset 
varustamot ja varustamojen Suomessa toimivat 
asiamiehet eli meklarit. Laajasti katsoen asiak-
kaana on koko suomalainen yhteiskunta, jota 
palvellaan sujuvoittamalla kuljetusketjua ja en-
nalta ehkäisemällä ympäristöonnettomuuksia.44
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Vastuu 
yhteiskunnalle
Yksinoikeudella toiminnan tulee 
olla mahdollisimman läpinäkyvää ja 
kustannustehokasta.

Hinnoittelu
Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus päättää luotsauspalvelun 
hinnoittelusta. Maksujen tulee olla kohtuullisia ottaen 
huomioon aiheutuneet kustannukset ja kohtuullinen 
tuotto. Luotsausmaksu määräytyy luotsattavan aluksen 
nettovetoisuuden ja todellisen luotsatun matkan perus-
teella (luotsausmaksulaskuri). 

Finnpilot on seurannut kansainvälistä hinnoittelua vuo-
desta 2005 lähtien. Seurannassa ovat olleet Ruotsin, 
Norjan, Tanskan, Saksan, Viron ja Hollannin luotsaus-
maksut. Vertailussa on mukana seitsemän alusta, jotka 
ovat luotsinkäyttövelvollisia kaikissa vertailumaissa. 

Luotsausmaksu on laskettu seitsemän merimailin luot-
sausmatkalla mereltä satamaan. Vertailu on suuntaa 
antava, koska eri maiden luotsausmaksukäytännöt ovat 
erilaiset. Suomen luotsausmaksut ovat vertailun perus-
teella Itämeren alueen edullisimpien joukossa. 

VASTUU YHTEISKUNNALLE

Taulukossa on verrattu eri maiden luotsaushintoja eri vuosina. Suomen hinta vuonna 2016 on 100 %, jonka alle jäävät maat ovat 
edullisempia ja yli sadan menevät ovat hinnoiltaan kalliimpia kuin Suomi.

LUOTSAUSMAKSUVERTAILU 2013–2016
Esimerkkialusten yhteenlasketut luotsausmaksut suhteessa Suomen hintoihin

2013 2014 2015 2016

100 %

121 %

182 %

85 %

110 %

137 %

185 %

 Suomi  Ruotsi  Norja  Tanska  Viro  Saksa  Hollanti
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
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Luotsausmaksuja korotettiin vuoden 2016 alusta 
keskimäärin 1 %. Korotus tehtiin nostamalla luotsauksen 
aloitusmaksua kussakin aluskokoluokassa rannikolla 
15 euroa ja Saimaalla 4 euroa.

VASTUU YHTEISKUNNALLE

Vuoden 2016 aikana aloitettiin mPilotin käyttö kaikilla 
rannikon luotsausalueilla. Saimaalla mPilot otetaan käyt-
töön liikennekauden 2017 alussa. Jo nyt luotsausten 
laskutuksen viive on laskenut vuoden 2015 keskimääräi-
sestä 4,5 päivästä noin kahteen päivään.

Saimaan alueen luotsaustoimintaa koskee liiketaloudel-
lisesti kannattamattoman tehtävän velvoite. Saimaan 
luotsauksen maksutaso on 26 % merialueen taksasta. 
Erotus korvataan luotsausyhtiölle siten, että se on enin-
tään Saimaan alueen alijäämän suuruinen. 

Vuoden 2016 liikevaihto sisältää 3,8 miljoonaa euroa 
Saimaan luotsauksen hintatukeen myönnettyä määrära-
haa. Laskelma määrärahasta on esitetty tuloslaskelman 
liitetiedoissa.

Yhtiön hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti. 
Tavoitteena on hankintojen keskittäminen, edullisuus ja 
toiminnallinen tehokkuus. 

Luotsausyhtiön on 
oltava kilpailukykyinen.
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Hallinnointi
Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama 
osakeyhtiö. Lisäksi Finnpilot omistaa 60 % meriliiken-
teen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice Advisors –yh-
tiöstä.

Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa valtion 
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta.  Finnpilotin 
hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiön toimintaa 
ohjataan luotsauslaissa ja luotsausasetuksessa. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa Finnpilotin omistaja-
ohjauksesta 1.7.2016 lähtien. Omistaja käyttää päätös-
valtaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää sille 
osakeyhtiölain nojalla kuuluvista asioista. Yhtiökokous 
valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hal-
lituksen jäsenillä tulee olla Finnpilotin toimialan, johtami-
sen tai liiketalouden asiantuntemusta, ja heidän tulee olla 
kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia. 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä, ohjaa ja valvoo yhtiön 
toimintaa, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, 
valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoiminnalliset 
päätökset. Hallitus on asettanut toimintansa tueksi hen-

kilöstö- ja tarkastusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet on 
lueteltu hallituksen toimintakertomuksessa. 

Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan lähin 
esimies. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön 
toiminnasta. Toimitusjohtaja vastaa liiketoiminnalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Finnpilotin 
johtoryhmä on toimitusjohtajaa avustava elin. Johtoryh-
män jäseniä ovat yksikköjen johtajat. Yhtiön viestintä-
päällikkö osallistuu johtoryhmän työskentelyyn.

Finnpilotin hallituksen jäsenten 
tulee tuntea toimialaa, johtamista,

liiketaloutta ja heidän tulee olla 
riippumattomia.

VASTUU YHTEISKUNNALLE
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Hallitus
VASTUU YHTEISKUNNALLE Jouni Räty

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA
s. 1970, luotsi, merikapteeni AMK
•  Hallituksessa vuodesta 2014
•  Finnpilot Pilotage Oy, luotsi 2011-
•  Luotsausliikelaitos Finnpilot, luotsi, 2005-2010
•  Neste Oy/Fortum Oil and Gas Oy aluksilla ja  
 varustamokonttorissa, 1995-2005

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

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

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

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
•  Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, 
 hallituksen jäsen

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 teollisuusministeriö, asiantuntija-
 tehtäviä 1982-2007

Hallituksen jäsen Karri Kaitue erosi 
tehtävästään 2.8.2016
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Johtoryhmä
VASTUU YHTEISKUNNALLE

Matti Pajula

TOIMITUSJOHTAJA
s. 1953, merikapteeni, MHT
•  Finnpilot Pilotage Oy, toimitusjohtaja 2011-
• Luotsausliikelaitos Finnpilot, 
 toimitusjohtaja 2004-2010
•  Merenkulkulaitos, luotsausyksikön johtaja 2003,  
 Suomenlahden merenkulkupiirin liikennetoimi- 
 alan päällikkö 2001-2002, luotsi 1994-2001
•  Ice Advisors Oy:n hallituksen puheenjohtaja
•  Finferries Oy:n hallituksen jäsen

Timo Siren

TALOUSJOHTAJA
s. 1966, kauppatieteiden maisteri
•  Johtoryhmässä vuodesta 2012
•  Finnpilot Pilotage Oy, talousjohtaja 2011-
•  Luotsausliikelaitos Finnpilot, 
 business controller 2010
• Tyco Electronics Finland Oy, Nordic Finance  
 Manager 1996-2010
• Haka Autorent Oy, hallintopäällikkö 1993-1994
• Ice Advisors Oy, hallituksen jäsen

Kari Kosonen

LUOTSAUSJOHTAJA
s. 1965, diplomi-insinööri, merikapteeni
•  Johtoryhmässä vuodesta 2010
• Finnpilot Pilotage Oy, luotsausjohtaja 2011-
•  Luotsausliikelaitos Finnpilot, luotsausjohtaja  
 2010
• Merenkulkulaitos, VTS-keskuksen päällikkö, 
 ylitarkastaja, toimialapäällikkö, apulaisjohtaja  
 1996-2010
• eri tehtävissä merellä (pääosin kansipäällys-
 tössä) 1987-1996
• Ice Advisors Oy, toimitusjohtaja

Kati Virtanen

HENKILÖSTÖ- JA LAKIASIAINJOHTAJA
s. 1967, varatuomari, OTL
•  Johtoryhmässä vuodesta 2012
•  Finnpilot Pilotage Oy, henkilöstö- ja lakiasiain-
 johtaja 2016-, henkilöstöjohtaja 2012-2015
• Suomen lakimiesliitto ry, lakimies, neuvottelu-
 päällikkö 2003-2012
• Tekniikan akateemisten liitto TEK ry, 
 asiamies 2000-2003
•  Kunta-alan ammattiliitto KTV ry, 
 lakimies 1998-2000
•  Lappeenrannan käräjäoikeus, notaari 1997

Aki Marjasvaara

KULJETUSJOHTAJA
s. 1978, merikapteeni AMK
•  Johtoryhmässä vuodesta 2014
•  Finnpilot Pilotage Oy, kuljetusjohtaja 2014-
• Loviisan satama, satamajohtaja 2008-2014
•  Kotkan Satama Oy, 
 turvallisuustarkastaja 2004-2005
•  Merellä II-, I- ja yliperämiehenä 2003 ja 
 2005-2007
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luonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt 
ennakonpidätykset. Raportoidut verot perustuvat yhtiön 
kirjanpidosta kerättyihin tietoihin ja raportissa esitetään 
tiedot neljältä viimeiseltä vuodelta veroista, joiden sum-
ma on vähintään viisi tuhatta euroa vuodessa.

Sähkön hintaa sisältyvän energiaveron määrä on las-
kettu hankintojen arvon perusteella perustuen Energia-
viraston tilastoimaan keskihintaan ja sähköveron osuu-
teen hinnasta. Polttoaineiden valmisteveroa ei laskel-
massa ole ilmoitettu, koska yhtiö saa valmisteverosta 
palautuksen hakemusta vastaan. Laskennallinen tulo-
vero on laskettu voimassaolevan yhteisöverokannan 
mukaan tilinpäätössiirtojen kertymästä.

Finnpilotin verorasitus vuonna 2016 oli -0,8 miljoonaa 
euroa.

VASTUU YHTEISKUNNALLE

Verojalanjälkemme oli 
13,1 milj. euroa. 

Veronjalanjälki
Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia mak-
suja. Finnpilot Pilotage Oy:n verojen raportointi perus-
tuu Valtion omistajaohjauksen antamaan ohjeistukseen 
valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten 
verojen raportointiin. 

Finnpilot on valtion kokonaan omistama erityistehtävä-
yhtiö. Yhtiöllä ei ole kytkentöjä veroparatiiseihin, eikä yh-
tiön verosuunnittelussa hyödynnetä verojen minimoin-
tiin tähtäävää kansainvälistä ulottuvuutta. Keskeistä 
Finnpilotin verojen hoidossa on laadukas veroilmoitus-
ten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. 
Pääosa tästä työstä tehdään yhtiön talousyksikössä ja 
tarvittaessa käytetään ulkopuolisia veroasiantuntijoita.

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

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 36,5 milj. euroa ja 
tulos ennen veroja 1,5 milj. euroa. Vuoden 2016 liike-
vaihto sisältää 3,8 miljoonaa euroa Saimaan alueen luot-
sauksen hintatukea.

Finnpilot on investoinut viimeisten neljän vuoden aikana 
kaikkiaan 8,8 miljoonaa euroa koneisiin, kalustoon ja 
kiinteistöihin. Vuonna 2016 investoinnit olivat yhteensä 
2,5 miljoonaa euroa.  

Yhteenveto kattaa sellaiset verot ja veronluonteiset 
maksut, joissa Finnpilotilla on lakimääräinen velvoite 
maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Finnpilotin 
verojalanjälki vuonna 2016 oli yhteensä 13,1 milj. euroa. 
Tästä verojen osuus oli 0,3 milj. euroa, henkilöstöön liit-
tyviä veroluonteisia maksuja oli 6,4 milj. euroa ja työn-
tekijöiden ennakonpidätyksiä 6,4 milj. euroa. Yhtiön 
osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista oli 3,5 milj. 
euroa ja muista henkilöstösivukuista 1,3 milj. euroa. 

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Finnpilotin vero-
jalanjäljessä on ilmoitettu henkilöstöön liittyvät vero-
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Maksettavat verot (1000 €)  2013 2014 2015 2016

Työnantajamaksut 4 816 4 660 4 760 4 834

Tulovero, laskennallinen 925 918 1 062 1 134

Tulovero 314 245 190 226

Energiaverot 30 34 50 54

Kiinteistöverot 20 28 27 26

Ajoneuvovero 16 15 14 14

Varainsiirtovero 0 12 0 0

Vakuutusmaksuverot 11 11 10 10

Maksettavat verot yhteensä 6 131 5 922 6 113 6 299

Maksettavat verot yhteensä 2016
(Yhteensä: 6,2 milj. euroa)

Tilitettävät verot (1000 €)  2013 2014 2015 2016

Arvonlisävero, netto -1 188 2 085 -434 -1 151

Ennakonpidätykset palkoista 6 553 6 481 6 476 6 355

Työntekijän sosiaaliturvamaksut 1 319 1 376 1 458 1 568

Tilitettävät verot yhteensä 6 683 9 943 7 500 6 771

Tilitettävät verot 2016
(Yhteensä: 6,7 milj. euroa)

Verojalanjälki (1000 €)  2013 2014 2015 2016

Verojen osuus 127 3 348 920 313

Henkilöstöön liittyvät 6 134 6 036 6 218 6 402

Ennakonpidätykset 6 553 6 481 6 476 6 355

Verojalanjälki yhteensä 12 814 15 865 13 613 13 070

Verorasitus -798 2 429 -142 -821
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Ihmisoikeudet ja poliittinen vaikuttaminen
Finnpilot Pilotage Oy kunnioittaa Ihmisoikeuksia kaikes-
sa toiminnassaan. Luotsaustoiminnassa työskentelevillä 
henkilöillä on oikeus ja vapaus järjestäytymiseen, mie-
lipiteeseen, yhdenvertaisuuteen työssä sekä lepoon ja 
vapaa-aikaan.

Finnpilot liikelaitoksen aikana (v. 2004-2010) on toimin-
taa varten laadittu eettiset ohjeet, joissa 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 edel-
leenkin voimassa.

Luotsauslain mukaan luotsauspalveluja ei saa tarjota eikä 
luotsaustoimintaa harjoittaa muu kuin laissa tarkoitettu 
luotsausyhtiö. Näin ollen kilpailu luotsaustoiminnassa on 
lailla rajattu pois. Yksinoikeudella toiminta asettaa Finn-
pilot Pilotage Oy:n tilanteeseen, jossa yhtiön toiminnan 
on oltava äärimmäisen avointa, läpinäkyvää ja kustan-
nustehokasta. 

Finnpilotin 
toiminnan on oltava 
avointa, läpinäkyvää ja 
kustannustehokasta.

VASTUU YHTEISKUNNALLE
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OMISTAMINEN
ON TAITOLAJI
Finnpilot on valtion kokonaan omistama 
erityistehtäväyhtiö, jolla on yksinoikeus 
luotsaustoiminnan järjestämiseen. 
Monopoli on poikkeuksellisen vahva, 
koska se on lailla suojattu.

”Finnpilotilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Suo-
men sijainnin vuoksi merenkululla ja kauppalaivaston 
liikkuvuudella on erityismerkitys. Finnpilotin asiakkaana 
on laivayhtiöiden ohella myös koko yhteiskunta ja siinä 
on peruste toiminnalle monopolina.”

Monopolin tulee silti itse ansaita oikeutus asemaansa. 
Sen oltava vastuullinen, kansainvälisestikin johtava alal-
laan, taloudellisesti menestynyt ja kustannustehokas. 
Sen tulee tuottaa juuri monopolina lisäarvoa yhteiskun-
nalle.  ”Monopoli murtuu aina sisältä päin. Toiminta ei 
ole silloin tarpeeksi hyvää.”

”Monopolin tulee olla myös kilpailukykyinen,” painottaa 
Heliövaara. ”Hallituksen ja toimivan johdon on oltava 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 
osastopäällikkö Eero Heliövaara on vastannut 
neljä vuotta valtio-omisteisten yhtiöiden omista-
jaohjauksesta. Kesällä 2016 myös Finnpilot siirtyi 
VNK:n ohjaukseen.

EERO HELIÖVAARA / 
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

CASE
VASTUU YHTEISKUNNALLE

hereillä. Kilpailun avaaminen on aina mahdollista.” Inves-
toinnit on hoidettava toiminnan edellyttämällä tavalla. 
Pääomia ei pidä kerätä mahdollisen tulevan kilpailun es-
tämiseksi. ”Sitä voi tulla heitetyksi kylmään veteen, jos 
tuollaista havaitaan.”

”Oikeastaan kaikkien valtion omistamien yhtiöiden oh-
jaus tulisi keskittää samaan paikkaan ja myös erityis-
tehtäväyhtiöiden osalta erottaa toisistaan regulaatio 
ja omistaminen niin pitkälle kuin mahdollista, ” sanoo      
Heliövaara. Omistaja ottaa huomioon erityistehtävän 
ja regulaation asettamat vaatimukset ja tukee yritys-
toimintaa ja kilpailukykyä omistajan keinoin. Omistaja ja 
yhtiö ovat yhdessä bisneksen puolella.

Finnpilotilla on Heliövaaran mielestä hyvä brändi. ”Mi-
nulla on mielikuva hyvästä ja hyvällä tasolla toimivasta 
yrityksestä.” Jatkuvan parantamisen periaate on silti 
hyvä tavoite. Yritysvastuu tulee nostaa yhä selkeäm-
mäksi osaksi yhtiön johtamista. Valtionyhtiöiden tulee 
olla siinä edelläkävijöitä. ”Yhtiö on hyvä ja toiminut vas-
tuullisesti. Sen pitää pyrkiä maailmanluokan yritykseksi. 
Silloin tulevaisuus on aurinkoinen.”
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YHTEISKUNNALLISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT

Talouden avaintunnusluvut (1 000 €) 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto 37 634 36 815 36 808 36 497

Liiketulos 2 453 2 003 1 661 1 517

Tilikauden voitto/tappio 958 943 775 931

Liiketulos % liikevaihdosta 6,5 % 5,4 % 4,5 % 4,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto % 12,7 % 11,4 % 9,9 % 9,0 %

Omavaraisuusaste % 64,0 % 65,4 % 70,1 % 70,7 %

Quick ratio 1,1 1,3 1,3 1,4

Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille 
(1 000 €) 2013 2014 2015 2016

Asiakkaat 

- liikevaihto 37 634 36 815 36 808 36 497

- liiketoiminnan muut tuotot 4 109 13 79

- tuotot osakkuusyrityksissä 0 0 0 0

Tavarantoimittajat

-  materiaali- ja palveluostot -2 506 -2 447 -2 005 -1 905

-  liiketoiminnan muut kulut -4 518 -4 734 -4 767 -4 769

Henkilöstö

- palkat ja palkkiot -20 816 -20 694 -20 962 -20 836

- eläkekulut -3 859 -3 715 -3 868 -3 720

- henkilösivukulut -1 122 -1 086 -1 151 -1 330

Yhteensä -25 797 -25 494 -25 981 -25 885

Julkinen sektori

- verot (tulovero) -314 -245 -190 -226

Tuet ja lahjoitukset -5 -5 0 -2

Osingot osakkeenomistajille 0 -239 -236 -310

Rahoituskulut -56 -24 -13 -8

Oman toiminnan kehittämiseen jääneet 
varat 4 442 3 736 3 629 3 471

Investoinnit 1 835 1 744 2 715 2 462

Valtion tuki (1 000 €) 2013 2014 2015 2016

Saimaan luotsauksen hintatuki 3 906 3 915 3 878 3 824

 Toiminnan kustannustehokkuus 2013 2014 2015 2016

Tuotto/luotsaus kpl 1 444 1 480 1 534 1 556

Tuotto/luotsaus mailia 78 78 80 83

Kustannus/luotsaus kpl -1 350 -1 400 -1 465 -1 491

Kustannus/luotsaus mailia -73 -74 -76 -80

Liikevoitto/ luotsaus kpl 94 81 69 65

Liikevoitto/ luotsaus mailia 5 4 4 3
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Yleistä
Finnpilot Pilotage Oy on valtion erityistehtäväyhtiö. 
Yhtiön tehtävänä on tuottaa luotsauspalvelua, joka var-
mistaa merenkulun turvallisuuden ja toimivuuden. 

Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yh-
tiön toiminnasta säädetään luotsauslaissa ja luotsaus-
asetuksessa. Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään 
laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. 
Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston 
kanslia. 

Konserni
Finnpilot Pilotage Oy ja sen tytäryhtiö Ice Advisors Oy 
muodostavat konsernin. Konsernirakenteessa ei tilikau-
den aikana ole tapahtunut muutoksia. Finnpilot Pilotage 
Oy:n omistusosuus Ice Advisorsista on 60 prosenttia. 
Tilinpäätökseen ei sisällytetä konsernitilinpäätöstä, kos-
ka tytäryhtiön 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 mil-
joonaa euroa.

Taloudellinen tulos 2016
Tilikauden liikevaihto oli 36,5 miljoonaa euroa (2015: 
36,8 milj. euroa). Luotsausmaksuja korotettiin vuoden 
2016 alusta keskimäärin 1 %. Korotus tehtiin nostamalla 
luotsauksen aloitusmaksua kussakin aluskokoluokas-
sa rannikolla 15 euroa ja Saimaalla 4 euroa. Muilta osin 
luotsauksen hinnoittelurakenteeseen ei tehty muutoksia.

Finnpilot Pilotage Oy:n koko vuoden liikevoitto oli 1,5 
miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) ja tilikauden voitto 0,9 
miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Polttoaineen hinnan 
pysyminen alhaisena toi yhtiölle merkittäviä kustannus-
säästöjä. Liikevaihdon laskusta ja käyttöomaisuuden 
poistojen noususta johtuen tilikauden liikevoitto kuiten-
kin aleni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. 

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2016 oli 9,0 prosent-
tia (9,7 %).

Luotsausyhtiölle on asetettu liiketaloudellisesti kan-
nattamattoman tehtävän velvoite Saimaan alueen luot-
saustoiminnan järjestämiseksi. Saimaalla on käytössä 
alennettuun yksikköhintaan perustuva maksutaso, joka 
on 26 % merialueen taksasta. Rannikon luotsausmak-
sun ja Saimaan luotsausmaksun välistä erotusta korva-
taan luotsausyhtiölle siten, että se on enintään Saimaan 
alueen alijäämän suuruinen. Vuoden 2016 liikevaihto 
sisältää 3,8 miljoonaa euroa Saimaan luotsauksen hinta-
tukeen myönnettyä määrärahaa (3,9 milj. euroa).

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2016 voitto
oli 930.818,58 euroa ja jakokelpoiset varat ovat 
14.459.895,31 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, 
että yhtiö jakaa vuodelta 2016 osinkoa 50,00 euroa 
osakkeelta, yhteensä 4.000.000,00 euroa. Tilikauden 
tuloksen ylittävä osa osingosta katetaan edellisten tili-
kausien kertyneistä voittovaroista.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päätty-
misen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön 
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
tilikaudelta 1.1.– 31.12.2016
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Luotsaustoiminta
Vuoden 2016 aikana luotsattiin yhteensä 23 461 kertaa 
ja luotsauksista kertyi 439 519 luotsattua merimailia. 
Luotsausten kappalemäärä aleni 2,2 % vuoden 2015 
määristä. Luotsattujen merimailien määrä puolestaan 
laski 4,4 %. Vuoden 2016 osalta luotsausten kappale-
määrät olivat rannikolla 0,4 % ja Saimaan alueella 16,3 % 
yhtiön omia ennusteita pienemmät.

Alueittain tarkasteltuna muutokset luotsausmäärissä 
olivat edelliseen vuoteen verrattuna poikkeuksellisen 
suuria. Meriliikenteen kuljetusmäärien kasvu lisäsi luot-
sattavaa alusliikennettä vain osalla luotsausalueista. Vas-
taavasti osalla luotsausalueista alusten parantunut täyt-
töaste, aluskoon kasvu, teollisuuden tuotantojärjestelyt ja 
linjaluotsauksen lisääntyminen laskivat luotsauskysyntää. 

Palvelutasotavoitteessa määriteltyjen odotusaikojen 
puitteissa suoritettiin 99,8 % (2015: 99,9 %) kaikista luot-
sauksista. Luotsauksen laskennallinen markkinaosuus 
kaikista aluskäynneistä Suomen rannikon satamissa oli 
31,9 % (32,9 %).

Rahoitus
Vuoden lopussa yhtiöllä oli lyhytaikaista lainaa rahoitus-
laitoksilta 0,5 miljoonaa euroa. Lainaa lyhennettiin tili-
kauden aikana normaalin maksuaikataulun mukaisesti. 

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät tilikau-
den aikana edelleen hyvinä. Liiketoiminnan rahavirta oli 
5,1 miljoonaa euroa (2015: 3,4 milj. euroa). Investointien 
rahavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa) ja ra-
hoituksen rahavirta oli -1,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). 
Rahavarat tilikauden lopussa olivat 7,6 miljoonaa euroa 
(6,1 milj. euroa). 

TUNNUSLUVUT  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Luotsauksia (kpl) 23 461 23 996 24 868

Luotsauksia (merimaileja) 439 519 459 651 470 745

Liikevaihto 36 497 012 36 808 292 36 814 605

Liikevoitto 1 517 311 1 661 096 2 003 379

% liikevaihdosta 4,2 % 4,5 % 5,4 %

Tilikauden voitto 930 819 774 946 942 577

% liikevaihdosta 2,6 % 2,1 % 2,6 %

Oman pääoman tuotto % 8,0 % 9,7 % 11,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto % 9,0 % 9,7 % 11,4 %

Omavaraisuusaste % 70,9 % 70,1 % 65,4 %

Korollinen vieras pääoma 470 833 1 320 833 2 170 833

Nettovelkaantumisaste -43,4 % -29,9 % -27,2 %

Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,4 1,3 1,3

Bruttoinvestoinnit 2 462 044 2 715 316 1 743 785

% liikevaihdosta 6,7 % 7,4 % 4,7 %

Henkilöstömäärä keskimäärin henkilötyövuosina 317 320 320

Henkilömäärä kauden lopussa 327 335 336

Palkat ja palkkiot tilikaudella 20 835 723 20 961 518 20 693 662

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty liitetiedoissa. Omavaraisuusasteen laskentakaavaa muutettu valtioneuvoston kanslian 
suosituksen mukaiseksi. Vertailuvuosien omavaraisuusaste laskettu uudella kaavalla.
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Maksuvalmiutta ja yrityksen rahoitusaseman kehitystä 
kuvaava tunnusluku quick ratio oli 1,4 (2015: 1,3). Yhtiön 
omavaraisuusaste oli 70,9 prosenttia (70,1 %) ja netto-
velkaantumisaste -43,4 prosenttia (-29,9 %).

Investoinnit
Investointeihin käytettiin yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, 
mikä vastaa 6,7 prosenttia toteutuneesta liikevaihdosta 
(2015: 2,7 milj. euroa, 7,4 %). Tilikauden päättyessä yhti-
öllä oli investointeja koskevia sitoumuksia 0,5 miljoonaa 
euroa (0,0 milj. euroa). 

Finnpilot Pilotage Oy:n vuoden 2016 investointiohjel-
ma toteutettiin uivan kaluston osalta suunnitellussa 
laajuudessa. Vuoden aikana otettiin käyttöön toinen 
Luotsikutteri 2014 -sarjaan kuuluva alus sekä aloitettiin 
ensimmäisen Luotsivene 2016 sarjaan kuuluvan nopean 
luotsiveneen rakentaminen. Muut tilikauden aikana 
tehdyt investoinnit koostuivat mm. vesialusten perus-
korjauksista, ajoneuvojen hankinnoista, työasemien ja 
ohjelmistojen uusimisesta, kiinteistöjen perusparannuk-
sista ja maalämpöjärjestelmien asentamisesta. 

Yhtiön riskienhallinta
Finnpilot Pilotage Oy:n riskienhallinta tukee strategisten 
tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan jatkuvuutta. 
Riskikartoitus tehdään vuosittain ja sen tavoitteena on 
tunnistaa strategisia, operatiivisia ja taloudellisia tavoit-
teita uhkaavat keskeiset riskit ja määrittää niille hallin-
takeinot. Kartoituksessa tunnistetut riskit luokitellaan 
todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella mer-
kittävyysjärjestykseen.

Yhtiön hallitukselle on luotsauslaissa annettu oikeus 
päättää luotsauspalvelun hinnoittelusta määrättyjen 
aikarajojen puitteissa. Hinnoittelun vahvistaminen sää-

detyssä aikataulussa on ollut haastavaa talouden suh-
danteiden ja luotsauspalvelujen kysynnän muuttuessa. 
Luotsauslain muutoksen yhteydessä vuosittaisen hin-
noittelupäätöksen aikataulua muutettiin, jonka jälkeen 
hinnoittelupäätös tehdään syyskuussa. Yhtiön toimin-
nan suunnittelun ja ennusteiden jatkuvalla kehittämisel-
lä on keskeinen rooli yhtiön taloudellisten toimintaedel-
lytysten turvaamisessa.  

Valtio myöntää hintatukea Saimaan alueen luotsaustoi-
minnan järjestämiseksi.  Tuen määrä vahvistetaan val-
tion talousarviossa vasta hinnoittelupäätöksen jälkeen 
ja tuen pienentäminen merkitsisi toiminnan muuttumista 
Saimaan alueella tappiolliseksi. Taloudellisen riskin pie-
nentäminen edellyttää valtion rahoittamien toimintojen 
kustannustehokkuutta ja sidosryhmien pitämistä tietoisi-
na mahdollisten muutosten taloudellisista vaikutuksista.

Linjaluotsauksen osuuden kasvu on edelleen merkittävä 
yhtiön talouteen vaikuttava riskitekijä. Luotsauskysyn-
nän muutoksista huolimatta yhtiöllä on velvoite tuottaa 
luotsauspalvelua kaikilla luotsattavaksi merkityillä väylil-
lä. Yhtenäisen palvelutason ylläpitämisestä aiheutuvien 
kiinteiden kustannusten suhteellinen osuus on viime 
vuosina kasvanut luotsausmäärien alentuessa. Luot-
sauspalvelun hinnoittelulla, palveluprosessin kehittämi-
sellä ja oikealla resurssien mitoituksella on keskeinen 
vaikutus luotsauksen kilpailukyvyn ylläpitämisessä suh-
teessa linjaluotsaukseen. Vaikuttavuuden mittaamisella 
voidaan osoittaa luotsauspalvelun merkitys meriliiken-
teen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. 

Luotsaustoiminnan yhteydessä tapahtuva onnettomuus 
ja siitä alukselle aiheutuva vahinko on arvioitu yhtiön 
operatiiviseen toimintaan liittyvistä riskeistä suurim-
maksi. Mahdolliset onnettomuudet vahingoittavat luot-

sausyhtiön mainetta turvallisuuspalveluja tuottavana 
organisaationa. Luotsauspalveluprosessin mukaisen 
toiminnan varmistaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja 
operatiivisen riskiarvioinnin menetelmien kehittämistä. 
Operatiivisen henkilöstön ohjeistukseen ja koulutuk-
seen sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyöhön kiin-
nitetään erityistä huomiota.

Riskiarvioinnin mukaan muita luotsausyhtiön toimin-
taan liittyviä riskejä ovat henkilöstökustannusten nou-
su ja työkyvyn ylläpitäminen henkilöstön ikääntyessä, 
luotsauskysynnän aleneminen taloudellisen tilanteen 
tai logistiikkaketjun muutosten seurauksena, palvelun-
tarjoajien toimintavarmuuteen, ja hankintoihin liittyvät 
riskit, luotsaustoiminnan järjestämisen vaikeutuminen 
lainsäädännön, viranomaismääräysten tai työtaistelutoi-
mien vuoksi. 

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 
327 henkilöä (2015: 335). Henkilöstöstä määräaikai-
sessa työsuhteessa oli 21 työntekijää, mikä vastaa 6,4 
prosenttia koko henkilöstöstä (28 työntekijää, 8,4 %). 
Henkilöstölukumäärät ovat tilikauden lopun lukumääriä. 
Henkilötyövuosia vuonna 2016 oli 317 (320).

Uusina vakituisina työntekijöinä yhtiön palveluksessa 
aloitti 11 henkilöä (7 henkilöä), jotka sijoittuivat opera-
tiiviseen toimintaan. Henkilökunnan määrää vastaavasti 
pienensi työntekijöiden eläköityminen ja irtisanoutumi-
set, yhteensä 12 henkilöä (8 henkilöä). Operatiivisessa 
toiminnassa työskenteli 308 henkilöä, eli 94,2 prosent-
tia koko henkilöstöstä ja hallinnossa 19 henkilöä (opera-
tiivisessa toiminnassa 316, hallinnossa 19).
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Henkilöstöstä miehiä oli 298 henkilöä eli 91,1 prosent-
tia (305, 91,0 %) ja naisia 29 henkilöä eli 8,9 prosenttia 
koko henkilöstöstä (30, 9,0 %). Henkilöstön keski-ikä on 
50,5 vuotta (50,1 vuotta).

Yhtiön henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän pii-
riin. Tulospalkkioerä, joka määräytyy henkilöstörahasto-
lain mukaisesti pääosin yhtiön tulosten perusteella, siir-
retään henkilöstörahastoon. Tulospalkkiojärjestelmän 
kynnysehdot vahvistaa yhtiön hallitus ja ne ovat voi-
massa vuoden kerrallaan. Tulospalkkion maksamisen 
edellytyksenä on, että yhtiö saavuttaa sille asetetut tulos-, 
palvelutaso- ja turvallisuustavoitteet. Tulostavoitteen 
toteuma-aste määrää tulospalkkion suuruuden.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä noudattaa Valtioneu-
voston ohjeistusta ja on voimassa vuoden kerrallaan. 
Järjestelmän piiriin kuuluvat yksiköiden johtajat sekä 
toimitusjohtaja. Palkkion maksamisen yleiset tavoitteet 
ovat pääosin yhteneväiset henkilöstön tulospalkkiojär-
jestelmän kanssa. Yleisten tavoitteiden lisäksi johdon 
tulospalkkion määrä on riippuvainen mm. luotsausmak-
sujen kansainvälisestä hintavertailusta ja yksikön johta-
jille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavut-
tamisesta. 

Ennakkolaskelmien mukaiset tulospalkkiot vuodelta 
2016 ovat yhteensä 26 tuhatta euroa. Vuodelta 2015 
tulospalkkiota maksettiin yhteensä 180 tuhatta euroa. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat helmikuun 2016 
lopussa niin kutsutusta kilpailukykysopimuksesta. 
Luotsaustoimialan työehtosopimuksessa saavutettiin 
toukokuussa 2016 kilpailukykysopimuksen mukainen 

neuvotteluratkaisu kaikkien henkilöstöryhmien osalta. 
Luotsaustoimialan työehtosopimuksen voimassaoloa 
jatkettiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti 31.1.2018 
asti.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain tehtä-
vällä henkilöstötutkimuksella. Työnantajalle annettua ko-
konaisarvosanaa mitataan asteikolla 1 - 6. Vuoden 2016 
tutkimuksessa kokonaisarvosana oli 4,4 (4,3). Vastaa-
jista erittäin tai melko tyytyväisiä työnantajaan oli 90 %
(89 %). Tutkimukseen vastasi 56 % koko henkilöstös-
tä (60 %). Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin henkilöstön 
kanssa asema- tai aluekokousten yhteydessä. 

Leidarit –työhyvinvointihankkeen loppuraportti valmis-
tui maaliskuussa 2016. Hanke toteutettiin yhteistyössä 
henkilöstön, työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön 
kanssa. Hankkeessa käytiin läpi jo käytössä olevat työky-
kyä tukevat toimenpiteet, pohdittiin niiden kehittämis-
tarpeita sekä kartoitettiin eri tukivaihtoehtoja tilantees-
sa, jossa henkilö on sairauden vuoksi työkyvytön omaan 
työhönsä. 

Vuonna 2015 valmistui Leidarit –hankkeen osana Yö 
väylällä -tutkimusraportti. Tutkimuksessa suositeltiin, 
että työ- ja lepojärjestelyjä kehitettäisiin alueellisten tai 
asemakohtaisten kokeilujen avulla. Keväällä 2016 ase-
tettiin paikalliset työryhmät pohtimaan työ- ja lepoaika-
järjestelyjen kehittämistä valituilla alueilla. Osa paikallis-
ten työryhmien ehdotuksista toteutettiin syksyllä 2016. 
Syksyllä käynnistettiin myös joitain alueellisia kokeiluja 
ja aloitettiin sen selvittäminen, miten luotsausten enna-
kointia voitaisiin parantaa nykyisestä. Kokeilujen ja selvi-
tysten tulokset valmistuvat vuonna 2017.

Johdon ja esimiesten johtamiskoulutusta jatkettiin. Kes-
keisenä esimiesten koulutusteemana oli vuonna 2016 
työturvallisuus ja sen kehittäminen. Yhtiö on tarkenta-
nut vuoden 2016 aikana työtapaturmien seurantaa ja 
tapaturmatutkinnan ohjeistusta. 

Toiminnan kehittäminen
Finnpilotin kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda 
yhtenäiset käytännöt, joiden avulla yhtiö voi entistä pa-
remmin saavuttaa sille asetetut laadulliset ja taloudelli-
set tavoitteet. Luotsauspalvelun kehittämisellä varmis-
tetaan merenkulun turvallisuutta ja toimivuutta sekä 
parannetaan toiminnan kustannustehokkuutta.

Luotsauksen vaikuttavuuden mittaamista jatkettiin ja 
kerättyä tietoa jaetaan viranomaisille edelleen analysoi-
tavaksi. Tietoa poikkeamahavainnoista annetaan myös 
varustamoille, jotka hyödyntävät sitä omassa turvalli-
suustyössään. Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö Tans-
kan valtio-omisteisen luotsausyhtiön kanssa. Finnpilotin 
kannalta olisi erittäin kiinnostavaa saada verrokkitulok-
sia vaikuttavuudenmittauksen yhteydessä syntyvistä 
poikkeamahavainnoista muista maista ja siihen yhteis-
työ tanskalaisten kanssa luo hyvät edellytykset.

Vuoden 2016 aikana aloitettiin mPilot-ohjelmiston ope-
ratiivinen käyttö Selkämeren ja Saaristomeren luot-
sausalueilla. Ohjelmisto on käytössä kaikilla rannikon 
luotsausalueilla ja se mahdollistaa luotsausprosessin  
reaaliaikaisen seurannan lisäksi sähköisen laskutustie-
don välittämisen, henkilöstön lepoaikojen tarkan seu-
rannan sekä asiakaspalautteen keräämisen. Saimaan 
luotsausalueella ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön 
liikennekauden 2017 alussa.
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Talvella 2016 toteutettiin Saimaan liikennesimulaatio 
yhteistyössä logistiikka-alan simulaatioihin erikoistu-
neen yrityksen kanssa. Simulaatiolla etsittiin tehokkain-
ta tapaa organisoida Finnpilotin asemaverkko Saimaalla 
huomioiden nykyiset liikennemäärät päätepisteineen. 
Samalla kehitettiin työkalu, jolla voidaan jatkossakin ar-
vioida tehokkainta tapaa Saimaan luotsauksen organi-
sointiin.

Loppuvuonna käynnistettiin uuden sähköisen luotsin-
tilausjärjestelmän määrittelytyö. Uudistuksen tavoit-
teena on saada luotsauksen ennakkotiedot tarkemmiksi 
ja luoda asiakkaille parempi näkymä luotsaustietoon 
sekä vähentää työvaiheita luotsauslistan ylläpidossa. 
Määrittelytyöhön on otettu mukaan projektin alusta al-
kaen Finnpilotin henkilökuntaa ja asiakkaita. Uusi luot-
sintilausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 
2017 aikana.

Vuoden aikana toteutettiin laatujärjestelmän ylläpitoon 
liittyvät sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä johdon kat-
selmus. Luotsauspalvelua koskeva IS0 9001 –sertifiointi 
kattaa luotsausalueet sekä luotsinvälityksen. Sertifiointi 
on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. 

Ympäristö
Luotsausyhtiön tehtävä on edistää luotsattavan alus-
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä ehkäistä 
alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Luot-
sausyhtiö ottaa ympäristön huomioon toiminnassaan ja 
noudattaa ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Luot-
sausprosessin aikana ei vuonna 2016 sattunut ympäris-
töön vaikuttavaa onnettomuutta. Yhtiön muussakaan 
toiminnassa ei tapahtunut ympäristöön vaikuttavia va-
hinkoja vuoden aikana. 

Luotsaustoiminnan suurimmat ympäristövaikutukset 
syntyvät kuljetustehtävässä kulutetusta polttoaineesta 
sekä veneiden ja kiinteistöjen lämmityksestä. Yhtiö tark-
kailee ja raportoi luotsausta kohti kuluvan polttoaineen 
ja hiilidioksidipäästön määrää. Vuonna 2016 kulutus 
nousi 3,4 % vuoteen 2015 verrattuna. Ympäristön kuor-
mitusta vähennetään alusten uusimisella ja kunnossapi-
dolla. Kaikissa aluksissa käytetään vähärikkistä polttoai-
netta pakokaasupäästöjen minimoimiseksi. 

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia korjauksia 
on jatkettu vuoden 2016 aikana. Lämmityksessä käytet-
tyjä fossiilisia polttoaineita on korvattu Raahen asemalle 
asennetulla maalämpöjärjestelmällä ja useisiin kohteisiin 
asennetuilla ilmalämpöpumpuilla. Vuoden lopussa aloi-
tettiin kolmen luotsiasema satama- ja pihavalaistuksen 
uudistamiset energiatehokkaammaksi.

Vuoden 2017 näkymät
Syksyllä julkaistuissa ennusteissa Suomen tavaravien-
nin ja -tuonnin määrän arvioitiin kasvavan vuonna 2017 
noin 2,7 % (ETLA). Merikuljetusten kannalta keskeisten 
toimialojen, metsä- ja kemianteollisuuden sekä metal-
lien jalostuksen, viennin määrän ennustettiin kasvavan 
noin 1,2 %. Talouden kehitykseen liittyy kuitenkin useita 
epävarmuustekijöitä, joten ennusteisiin on suhtauduttu 
varauksella yhtiön taloussuunnitelmissa.

Alkaneena vuonna yhtiön liikevaihdon ennustetaan las-
kevan hieman. Ennuste kuluvan vuoden luotsausmääris-
tä perustuu alueellisesti satamilta ja varustamoilta sekä 
teollisuudelta kerättyyn tietoon. Ennustamisen tukena 
on käytetty toimialakohtaisia ennusteita sekä satama-
kohtaisia vienti- ja tuontitilastoja. Saimaan kanavan kiin-
niolokauden pidentyminen huoltotöiden takia vaikuttaa 

merkittävästi alueen luotsausmääriin kuluvana vuonna.
Luotsausmaksuihin vahvistettiin korotus vuodelle 2017. 
Vahvistetun korotuksen vaikutus luotsaustuottoihin ran-
nikolla on noin 1,5 % ja Saimaalla 1,1 %. Saimaan alueen 
on toiminnan taloudelliseen tulokseen vaikuttaa lisäksi 
alennettuun yksikköhintaan perustuva luotsaustaksa. 

Liikevaihtoennusteen ja toiminnan kulurakenteen pe-
rusteella luotsausyhtiön vuoden 2017 liiketuloksen 
ennustetaan olevan hieman parempi kuin päättyneenä 
vuonna. Tulokseen vaikuttaa mm. henkilöstökulujen ale-
neminen kilpailukykysopimuksessa sovittujen toimenpi-
teiden seurauksena sekä polttoaineiden hinnan kehitys. 
Myös Saimaan alueen hintatuen määrän ennustetaan 
laskevan jonkin verran, mikäli alueen luotsausmäärät 
toteutuvat ennakoidulla tasolla ja henkilöstön käyttöä 
rannikolla pystytään tehostamaan suunnitellusti. 

Hallinto
Yhtiön hallinnointiperiaatteet määritellään hallinnoin-
tiohjeessa. Ohjeessa on otettu huomioon yleinen 
corporate governance –normisto, Arvopaperimarkkina-
yhdistyksen julkaisema hallinnointikoodi, Keskuskaup-
pakamarin julkaisema suositus listaamattomien yhtiöi-
den hallinnoinnin kehittämisestä sekä Valtioneuvoston 
ohjeistus. 

Finnpilot Pilotage Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 
hallituksen puheenjohtajan ja viisi jäsentä toukokuussa 
pidetyssä kokouksessa. Hallitukseen puheenjohtajaksi 
valittiin kauppatieteen maisteri Seija Turunen ja jäse-
niksi ekonomisti Maarit Lindström, kehitysjohtaja Ilpo 
Virtanen, neuvotteleva virkamies Pekka Kettunen, toi-
mitusjohtaja Karri Kaitue ja henkilöstöjohtaja Johanna 
Karppi. Hallituksen jäsen Karri Kaitue erosi tehtävästään 
2.8.2016.
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Yhtiössä sovelletaan lakia henkilöstön edustuksesta 
yhtiön hallinnossa. Lakiin perustuva henkilöstön edus-
tus on yhtiön hallituksessa. Henkilöstö nimesi edusta-
jakseen luotsi Jouni Rädyn ja hänen henkilökohtaiseksi 
varaedustajakseen luotsikutterinhoitaja Tero Jalosen. 
Finnpilot Pilotage Oy:n toimitusjohtajana toimii 
31.3.2017 saakka merikapteeni Matti Pajula. Uudeksi 
toimitusjohtajaksi 1.4.2017 alkaen on valittu luotsaus-
johtaja Kari Kosonen.

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana kahdeksan ker-
taa. Yhtiön hallitus arvioi omaa toimintaansa sekä halli-
tuksen ja johdon välistä yhteistyötä vuosittain. Vuonna 
2016 käytettiin apuna ulkopuolista arvioinnin toteuttajaa.

Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus on nimittänyt kaksi val-
mistelevaa valiokuntaa. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 
Ilpo Virtanen puheenjohtajana, Maarit Lindström, Pekka 
Kettunen ja Seija Turunen jäseninä. Henkilöstövaliokun-
taan kuuluvat Johanna Karppi puheenjohtajana ja Seija 
Turunen jäsenenä. Karri Kaitue oli henkilöstövaliokun-
nan jäsen 2.8.2016 saakka ja Ilpo Virtanen aloitti jäse-
nenä 25.8.2016. 

Finnpilot kilpailutti tilintarkastuspalvelut vuoden 2016 
aikana. KPMG Oy Ab valittiin edelleen tilintarkastusyh-
teisöksi, mutta päävastuullinen tilintarkastaja vaihtui. 
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT 
Lauri Tuomaala.
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TILINPÄÄTÖS 31.12.2016

TULOSLASKELMA
Liite 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Liikevaihto 1 36 497 012 36 808 292

Liiketoiminnan muut tuotot 79 032 12 621

Materiaalit ja palvelut 2 -1 904 981 -2 005 268

Henkilöstökulut 3 -25 885 337 -25 980 957

Poistot 4 -2 499 701 -2 406 320

Liiketoiminnan muut kulut 5 -4 768 715 -4 767 271

Liikevoitto 1 517 311 1 661 096

Rahoitustuotot ja kulut 6 2 559 20 452

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 519 870 1 681 548

Tilinpäätössiirrot -362 597 -716 255

Tuloverot -226 455 -190 347

Tilikauden voitto/-tappio 930 819 774 946
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TASE Liite 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 7

Aineettomat oikeudet 31 336 22 027

Muut pitkävaikutteiset menot 53 635 68 618

84 971 90 644

Aineelliset hyödykkeet 8

Maa- ja vesialueet 697 341 697 341

Rakennukset ja rakennelmat 3 080 432 3 334 462

Vesialukset 14 063 019 14 518 168

Koneet ja muu kalusto 1 046 549 935 418

Keskeneräiset hankinnat 538 985 3 025

19 426 325 19 488 414

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 4 800 4 800

4 800 4 800

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 516 096 19 583 858

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 725 149 1 900 576

Saamiset konserniyrityksiltä 41 0

Muut saamiset 338 604 278 035

Siirtosaamiset 9 401 877 849 135

2 465 672 3 027 746

Rahat ja pankkisaamiset 7 613 294 6 060 216

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 078 966 9 087 962

Vastaavaa yhteensä 29 595 063 28 671 820
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TASE Liite 31.12.2016 31.12.2015

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 3 495 281 3 030 335

Tilikauden voitto/tappio 930 819 774 946

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 459 895 15 839 077

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 11 5 670 701 5 308 104

VIERAS PÄÄOMA 12

Pitkäaikainen vieraspääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 0 470 833

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 470 833 850 000

Ostovelat 798 378 501 857

Muut velat 789 419 817 248

Siirtovelat 5 405 836 4 884 701

7 464 466 7 053 806

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 464 466 7 524 639

Vastattavaa yhteensä 29 595 063 28 671 820
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RAHOITUSLASKELMA 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Myynnistä saadut maksut 36 918 612 36 872 530

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 106 855 15 699

Maksut liiketoiminnan kuluista -31 675 502 -33 298 692

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 5 349 965 3 589 538

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -7 505 -13 111

Saadut korot liiketoiminnasta 10 064 33 563

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 5 352 524 3 609 990

Maksetut välittömät verot -231 540 -185 449

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  (A) 5 120 984 3 424 540

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 462 044 -2 715 316

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot 54 137 20 668

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -2 407 907 -2 694 648

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen lyhennys -850 000 -850 000

Osingonjako -310 000 -235 600

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -1 160 000 -1 085 600

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys +, vähennys - 1 553 078 -355 708

Rahavarat tilikauden alussa 6 060 216 6 415 924

Rahavarat tilikauden lopussa 7 613 294 6 060 216
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöksen esitystapaa säätelevät kirjanpitolaki 
(KPL), kirjanpitoasetus (KPA), kirjanpitolautakunnan 
yleisohje tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä sekä 
yhteisölainsäädäntö. Tilinpäätös on laadittu 31.12.2016 
voimassa olleen kirjanpitolain mukaisesti.

Myynnin tuloutusperiaatteet
Liikevaihtoon sisältyvät luotsaustuotot kirjataan tilikau-
den tuotoksi luotsauksen alkamisajankohdan mukaan.

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty ta-
seeseen hankintamenoon vähennettynä taloudellisen 
pitoajan perusteella lasketuilla suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönotto-
kuukaudesta alkaen. Hyödykeryhmäkohtaiset 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 ja muut 
 aineelliset hyödykkeet 3-10 vuotta

Käyttöomaisuuden taloudellisten pitoaikojen määritte-
lyissä on otettu huomioon kaluston käytön yksilölliset 
olosuhteet. Kuttereiden käyttöiäksi on määritelty käyt-
tökokemusten perusteella 20 vuotta ja nopeille luotsi-
veneille 10 vuotta. Perusparannusmenojen hankinta-
menojen poistoaikaa määriteltäessä otetaan huomioon 
pääkohteen jäljellä oleva poistoaika ja kohteen todennä-
köinen taloudellinen pitoaika peruskorjauksen jälkeen. 
Taloudellisen pitoajan määrittelyssä on noudatettu va-
rovaisuuden periaatetta. 

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

Vastuut
Tilinpäätöksen liitetietoina eritellään tulevaisuuteen 
kohdistuvat vuokravastuut ja muut sopimukset, jotka 
aiheuttavat taloudellisia sitoumuksia tulevaisuudessa. 
Toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille vastuut las-
ketaan sopimuksen irtisanomisajan mukaan.

Laskennalliset verot
Yhtiö ei ole kirjannut tilinpäätökseen laskennallista vero-
velkaa tilinpäätössiirtojen kertymistä.

Muut laadintaperiaatteet
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapah-
tumapäivän kurssiin. Saimaan kanavalla ja Saimaan ve-
sistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan pe-
rustuvaa maksua. Alennetusta yksikköhinnasta yhtiölle 
aiheutuvat tulonmenetykset korvataan valtion talousar-
viossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta. Saatu 
korvaus (Saimaan hintatuki) sisältyy liikevaihtoon.
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

1. Liikevaihto

Luotsaustuotot 32 598 078 32 838 171

Saimaan määräraha 3 824 225 3 878 164

Muut tuotot 74 709 91 958

Yhteensä 36 497 012 36 808 292

2. Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 130 423 -1 167 043

Ulkopuoliset palvelut -774 558 -838 225

Yhteensä -1 904 981 -2 005 268

3. Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -20 835 723 -20 961 518

Eläkekulut -3 719 856 -3 868 433

Muut henkilösivukulut -1 329 758 -1 151 007

Yhteensä -25 885 337 -25 980 957

Toimitusjohtajan ja hallituksen

Palkat ja palkkiot -328 628 -332 799

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

Hallinto 19 19

Operatiivinen henkilöstö 308 316

Yhteensä 327 335

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

4. Poistot

Aineettomista hyödykkeistä -34 499 -39 058

Rakennuksista ja rakennelmista -321 581 -383 162

Koneista ja kalustosta -2 143 621 -1 984 101

Yhteensä -2 499 701 -2 406 320

5. Liiketoiminnan muut kulut

Henkilöstöön liittyvät kulut -1 981 128 -2 071 580

Kiinteistökulut, vuokrat ja muut käyttömenot -1 162 005 -1 177 927

Muut liiketoiminnan kulut -1 625 581 -1 517 764

Yhteensä -4 768 715 -4 767 271

Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot 9 735 14 871

Veroneuvonta 2 694 1 500

Yhteensä 12 429 16 371

6. Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko ja rahoitustuotot 10 064 33 563

Korkokulut ja muut rahoituskulut -7 505 -13 111

Yhteensä 2 559 20 452
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Saimaan tuloslaskelma

Luotsaustuotot 1 307 266 1 503 685

Muut myyntituotot 563 365

Saimaan määräraha 3 824 225 3 878 164

Liikevaihto 5 132 054 5 382 214

Liiketoiminnan muut tuotot 8 194 0

Materiaalit ja palvelut -73 635 -146 006

Henkilöstökulut -3 982 049 -4 183 870

Poistot -187 624 -186 684

Liiketoiminnan muut kulut -897 295 -868 897

Liikevoitto -355 -3 242

Rahoitustuotot ja -kulut 355 3 242

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0 0

Tilinpäätössiirrot 0 0

Verot 0 0

Tilikauden tulos 0 0

31.12.2016 31.12.2015

7. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 169 211 185 273

Lisäykset 28 826 0

Vähennykset -133 474 -16 062

Hankintameno kauden lopussa 64 563 169 211

Kertyneet poistot 1.1. -147 185 -139 164

Vähennysten kertyneet poistot 133 474 16 062

Tilikauden poistot -19 516 -24 083

Kertyneet poistot kauden lopussa -33 227 -147 185

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 31 336 22 027

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1. 312 085 237 235

Siirrot keskeneräisistä 0 74 850

Hankintameno kauden lopussa 312 085 312 085

Kertyneet poistot 1.1. -243 468 -228 493

Tilikauden poistot -14 983 -14 975

Kertyneet poistot kauden lopussa -258 450 -243 468

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 53 635 68 618

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 84 971 90 644

TASEEN LIITETIEDOT
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TASEEN LIITETIEDOT

31.12.2016 31.12.2015

8. Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet

Hankintameno 1.1. 697 341 696 121

Lisäykset 0 1 220

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 697 341 697 341

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 4 875 344 4 717 699

Lisäykset 67 551 157 645

Hankintameno kauden lopussa 4 942 895 4 875 344

Kertyneet poistot 1.1. -1 540 883 -1 157 721

Vähennysten kertyneet poistot 0 0

Tilikauden poistot -321 581 -383 162

Kertyneet poistot kauden lopussa -1 862 464 -1 540 883

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 080 432 3 334 462

31.12.2016 31.12.2015

Vesialukset

Hankintameno 1.1. 22 486 776 20 318 975

Lisäykset 1 475 978 2 167 800

Vähennykset -208 867 0

Hankintameno kauden lopussa 23 753 887 22 486 776

Kertyneet poistot 1.1. -7 968 607 -6 199 922

Vähennysten kertyneet poistot 178 867 0

Tilikauden poistot -1 901 128 -1 768 685

Kertyneet poistot kauden lopussa -9 690 868 -7 968 607

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 063 019 14 518 168

Koneet ja muu kalusto

Hankintameno 1.1. 1 658 687 1 253 711

Lisäykset 350 704 385 625

Siirrot keskeneräisistä 3 025 70 440

Vähennykset -258 037 -51 089

Hankintameno kauden lopussa 1 754 379 1 658 687

Kertyneet poistot 1.1. -723 269 -550 895

Vähennysten kertyneet poistot 257 932 43 042

Tilikauden poistot -242 493 -215 416

Kertyneet poistot kauden lopussa -707 830 -723 269

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 046 549 935 418
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TASEEN LIITETIEDOT

31.12.2016 31.12.2015

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. 3 025 145 290

Lisäykset 538 985 3 025

Valmiiden siirrot keskeneräisistä -3 025 -145 290

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 538 985 3 025

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 19 426 325 19 488 414

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. 55 912 67 083

Tilikauden tulos -11 171 -6 339

31.12.2016 31.12.2015

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 725 149 1 900 576

Saamiset konserniyrityksiltä 41 0

Muut saamiset 338 604 278 035

Siirtosaamiset 401 877 849 135

Yhteensä 2 465 672 3 027 746

9. Siirtosaamisten olennaiset erät

Saimaan hintatuki 0 298 070

Polttoaineen valmistevero 136 163 248 400

Kela-korvaus työterveyshuollosta 75 501 150 686

Muut erät 190 214 151 979

Yhteensä 401 877 849 135
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TASEEN LIITETIEDOT

31.12.2016 31.12.2015

11. Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero rakennuksista ja rakennelmista -526 670 -414 853

Poistoero koneista ja kalustosta 6 197 371 5 722 957

Yhteensä 5 670 701 5 308 104

12. Vieras pääoma

Korollinen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 470 833 1 320 833

yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä 0 0

Laskennalliset verovelat

Tilinpäätössiirroista 1 134 140 1 061 621

Yhteensä 1 134 140 1 061 621

Siirtovelkojen olennaiset erät

Jaksotetut henkilösivukulut 169 345 183 879

Jaksotetut lomapalkkavelat sivukuluineen 4 643 200 4 098 300

Muut erät 593 291 602 522

Yhteensä 5 405 836 4 884 701

31.12.2016 31.12.2015

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 3 805 281 3 549 535

Osingonjako valtiolle -310 000 -235 600

Oman pääoman oikaisu 0 -283 600

Yhteensä 3 495 281 3 030 335

Tilikauden voitto (tappio) 930 819 774 946

Oma pääoma yhteensä 16 459 895 15 839 077

Voitonjakokelpoiset varat 14 459 895 13 839 077
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31.12.2016 31.12.2015

Vuokravastuut

seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 513 633 436 394

myöhemmin maksettava 0 81 703

Yhteensä 513 633 518 098

Leasingvastuut

seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 1 003 15 866

myöhemmin maksettava 0 1 003

Yhteensä 1 003 16 869

Muut tilaussopimuksiin perustuvat vastuut

seuraavan 12 kk kuluessa maksettava 512 976 98 176

myöhemmin maksettava 0 0

Yhteensä 512 976 98 176

VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuottoprosentti  =

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti  =

Omavaraisuusaste prosentteina =

Nettovelkaantumisaste  =

Maksuvalmius (Quick ratio)  =

liiketulos - rahoituserät - verot

oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)

liiketulos + korko- ja muut rahoituskulut

oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)

oma pääoma + poistoero verovelalla vähennettynä

taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut

korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

oma pääoma

lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset

lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakkomaksut
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HALLITUKSEN ESITYS VOITTO-
VAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ
Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2016 voitto oli 
930.818,58 euroa ja jakokelpoiset varat ovat 
14.459.895,31 euroa. Hallitus esittää yhtiökokouksel-
le, että yhtiö jakaa vuodelta 2016 osinkoa 50,00 euroa 
osakkeelta, yhteensä 4.000.000,00 euroa. Tilikauden 
tuloksen ylittävä osa osingosta katetaan edellisten tili-
kausien kertyneistä voittovaroista.

TILINPÄÄTÖKSEN JA
TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 1. maaliskuuta 2017

    Matti Pajula
toimitusjohtaja

Seija Turunen
puheenjohtaja

Pekka Kettunen

Ilpo Virtanen

Johanna Karppi

 
Maarit Lindström 

Jouni Räty
henkilöstön edustaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2017
KPMG Oy Ab

Lauri Tuomaala, KHT, JHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
FINNPILOT PILOTAGE OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Finnpilot Pilotage Oy:n 
(y-tunnus 2375854-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oi-
kean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuva-
taan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippu-
mattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorit-
tamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutem-
me. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitus-
johtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laati-
misesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tar-
peelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista vir-
heellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liit-
tyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös 
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpää-
tös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei 
ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytökses-
tä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntom-
me. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mut-
ta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 
havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritet-
tavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 

väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan ole-
van olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuu-
della odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita 
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuk-
sen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski 
siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheel-
lisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen val-
vonnan sivuuttamista.

•  Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannal-
ta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk-
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön si-
säisen valvonnan tehokkuudesta.
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•  Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toi-
mitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teem-
me hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennais-
ta epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilin-
tarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustu-
vat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä 
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtu-
mat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 
yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mu-
kaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen 
aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen 
ja vuosiraporttiin sisältyvän muun informaation kuin ti-
linpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen. 
Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme 
ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, 
ja odotamme saavamme vuosiraportin käyttöömme ky-
seisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta infor-
maatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen 
sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimin-
takertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti risti-
riidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuute-
namme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laa-
dittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukai-
sesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laati-
miseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on 
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen 
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain 
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkasta-
maltamme tilikaudelta.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2017
KPMG OY AB
 
Lauri Tuomaala
KHT, JHT 
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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   300000  Elektroninen arkisto
Maksutositteet   60001  ATK-listoina
Muistiotositteet   70001  Paperitositteina
Liitetietotositteet  80001  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 RAPORTOINTI

Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet  Sivu 
 raportissa
Visio, missio ja arvot s. 5
Yritysvastuun olennaisuusmäärittely s. 6
Yhtiön johtaminen s. 45-53
Hallituksen jäsenet s. 48
Johtoryhmän jäsenet s. 49
Johdon palkitseminen s.27
Sidosryhmät s.34
Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa s.33-37 ja s. 20

Taloudellinen vastuu 

Taloudellisen vastuun johtaminen s. 46-53
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen s. 11 ja 54
Avaintunnusluvut s. 11 ja 54
Valtiolta saatu tuki (Saimaa) s. 54
Välilliset taloudelliset vaikutukset (luotsauksen vaikuttavuus) s. 21-22

Henkilöstö 

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka s. 25- 28
Esimiestoiminnan kehittäminen s. 25
Henkilöstötavoitteet ja tulokset s. 27-28
Henkilöstön määrä s. 25 ja s. 30
Henkilöstön jakaumat (tehtävät ja alueet) s. 30
Työsuhteiden laatu s. 30
Vaihtuvuus, eläköityminen ja työsuhteiden päättyminen s. 31
Ikärakenne tehtävittäin ja keski-ikä s. 31
Tasa-arvo ja sukupuolijakaumat s. 27 ja 31
Palkitseminen s. 27

 Sivu 
 raportissa
Osaamisen kehittäminen ja koulutus s. 25-26
Työhyvinvointi s. 28-29
Henkilöstötyytyväisyys s. 27 ja 30
Työterveys ja turvallisuus s. 28 ja 31
Tapaturmat (lukumäärät jaa taajuus) s. 25, 28 ja 31

Ympäristö 

Kuvaus tärkeimmistä ympäristövaikutuksista s. 39-43
Ympäristötunnusluvut s. 43

Yhteiskunta 

Ihmisoikeudet, poliittinen vaikuttaminen ja kilpailu s. 52 - 53

Tuotevastuu ja hankinnat 

Asiakastyytyväisyys s. 35
Markkinointiviestintä (luotsausmaksut) s. 45
Hankintaperiaatteet ja -politiikat s. 46

 
Raportointi- ja laskentaperiaatteet  s. 14
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HENKILÖSTÖ MUKANA
KEHITTÄMISESSÄ

Intran toimituskunta
Toimituskunta suunnittelee Finnpilotin intran eli 
Finntran sisältöä ja käytettävyyttä sekä osallistuu 
sisällöntuotantoon ja ylläpitoon.

Ted Jarner, luotsinvälittäjä
Anne Jänisvaara, henkilöstövastaava
Jutta Heinisuo, luotsinvälittäjä
Susanna Miettinen, johdon assistentti
Sami Raanti, luotsikutterinhoitaja
Susanna Savolainen, assistentti
Markus Stenvall, luotsikutterinhoitaja
Olli Taipale, luotsi
Sari Turkkila, viestintäpäällikkö

Finnpilot-päivien suunnitteluryhmä
Henkilöstön virkistystapahtuma järjestetään joka toinen 
vuosi ja sitä suunnittelevat henkilöstön edustajat.

Ted Jarner, luotsinvälittäjä
Anne Jänisvaara, henkilöstövastaava
Jutta Heinisuo, luotsinvälittäjä
Kari Nyholm, luotsikutterinhoitaja
Kari Suomalainen, luotsi
Susanna Savolainen, assistentti
Sari Turkkila, viestintäpäällikkö

Pilot Online –kehitys
Uuden luotsintilausjärjestelmän kehittäminen alkoi 
vuoden 2016 lopussa ja jatkuu 2017.

Kimmo Lahtinen, luotsinvälittäjä
Kirsi Meyburgh, luotsinvälityksen palveluesimies

Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunta on lakisääeteinen toimielin, johon 
Finnpilotissa kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja näiden 
varajäsenet.

Teemu Ketola, työsuojeluvaltuutettu, 
Perämeri, varalla Kaj Sjöblom, Bjarne Söderholm
Kaj Hahtonen, työsuojeluvaltuutettu, 
Perämeri, varalla Petteri Sauvola
Kari Suomalainen, työsuojeluvaltuutettu, 
Selkämeri, varalla Kimmo Heinimäki, Aki Tarkia
Krister Henriksson, työsuojeluvaltuutettu, 
Saaristomeri, varalla Tero Jalonen
Kari Nyholm, työsuojeluvaltuutettu, Helsinki
Sami Saarinen, työsuojeluvaltuutettu, Kotka
Minna Yrjänen, työsuojeluvaltuutettu, Saimaa
Piia Anttila, työsuojeluvaltuutettu, 
hallinto ja luotsinvälitys
Aki Marjasvaara, työsuojelupäällikkö

Yhteistyötoimikunta 

Antti Rautava, luotsi, Luotsiliitto ry
Juha Sihvo, luotsi, Luotsiliitto ry
Matti Poskiparta, luotsi, 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Tero Jalonen, luotsikutterinhoitaja, 
Suomen Konepäällystöliitto ry
Sauli Pramila, luotsikutterinhoitaja, 
Suomen Konepäällystöliitto ry
Erja Päivinen, emäntä-siivooja, 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Susan Ylänne, talousassistentti, hallinto
Matti Pajula, toimitusjohtaja
Kati Virtanen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja
Marja-Liisa Kokkoniemi, sihteeri
Sari Turkkila, viestintäpäällikkö

Yö väylällä – hankkeen ohjausryhmä

Henning Danskanen, luotsikutterinhoitaja, 
Suomen Konepäällystöliitto ry 
Hannu Poskiparta, luotsikutterinhoitaja, 
Suomen Konepäällystöliitto ry
Matti Poskiparta, luotsi, 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Juha Sihvo, luotsi, Luotsiliitto ry
Tapio Tuomisto, luotsi, Luotsiliitto ry
Kaj Hahtonen, luotsi, työsuojeluvaltuutettu
Anne Jänisvaara, henkilöstövastaava
Kari Kosonen, luotsausjohtaja
Aki Marjasvaara, kuljetusjohtaja
Sari Turkkila, viestintäpäällikkö
Kati Virtanen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja
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LUOTSI- 
JA TUKIASEMAT

SAIMAA
Lappeenrannan luotsiasema
Läntinen kanavatie 40
53300 LAPPEENRANTA

Savonlinnan luotsiasema
Laivamiehentie 2 A
57510 SAVONLINNA

KOTKA
Kotkan luotsiasema
Ruukinkatu 16
48100 KOTKA

Orrengrundin tukiasema (saari)
Tallbackantie 133
07900 LOVIISA

HELSINKI
Helsingin luotsiasema 
(Vuosaari ja Harmaja)
Satamakaari 35 C
00980 HELSINKI

Porkkalan tukiasema
Omsatuntie 121
02400 KIRKKONUMMI

Emäsalon luotsiasema
1495 Emsalövägen
Pla 150
06950 EMÄSALO

SAARISTOMERI
Saaristomeren luotsiasema
Linnankatu 90 E
20100 TURKU

Utön tukiasema
21740 UTÖ

Uudenkaupungin luotsiasema
Alinenkatu 14 b13
23500 UUSIKAUPUNKI

Mariehamn lotsstation
Hamngatan 4
22100 MARIEHAMN

Hangon luotsiasema
Vapaasatama
10900 Hanko

SELKÄMERI
Rauman luotsiasema
Holmingintie 4
26100 RAUMA

Kaskisten tukiasema
Kapteeninkatu 2
64260 KASKINEN

Mäntyluodon luotsiasema
Merisatamantie 13
8880 PORI

PERÄMERI
Perämeren luotsiasema
Kirkkokatu 48 B 23
90120 OULU

Raahen tukiasema
Helmilaiturintie 66
92180 RAAHE

Ajoksen tukiasema
Kalasatamankatu 11
94900 KEMI

Marjaniemen tukiasema
Etelähaminantie 8
90480 HAILUOTO

Kokkolan luotsiasema
Sahakatu 2-6
67900 KOKKOLA

Leppäluodon tukiasema
Leppäluodontie 71
68600 PIETARSAARI

Vaasan luotsiasema
Laivanvarustajankatu 5
65170 VAASA
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www.finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Oy
Kansakoulukuja 3, 4. kerros, 00100 Helsinki
Puhelin: 029 52 53000
Faksi: 029 52 53001
Sähköposti: info@finnpilot.fi
etunimi.sukunimi@finnpilot.fi

VUOSIRAPORTTI 2016
Toimitus: Finnpilot Pilotage Oy, Sari Turkkila
Henkilökuvat: Olli Taipale, Sari Turkkila, Petri Wäänänen
Muut kuvat: Tuomo Annunen, Vaula Aunola, Sami Raanti, Petri Wäänänen
Suunnittelu ja taitto: ViaMaria

http://www.finnpilot.fi
http://www.twitter.com/finnpilot_
http://facebook.com/FinnpilotPilotageLtd/

