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Älykkäillä palveluilla
maailman sujuvin
liikenne
Vuonna 2019 perustettu Traffic Management
Finland (TMF) ohjaa liikennettä maalla, merellä
ja ilmassa. Yhtiön tarjoama liikennetieto auttaa
yrityksiä luomaan uusia liikkumisratkaisuja
ihmisille ja tavaroille. Älykkäät liikenteenohjausja liikenteenhallintapalvelut, ajantasainen
liikennetieto ja yhtiön 1 100 ammattilaisen
osaaminen parantavat liikenteen turvallisuutta
ja sujuvuutta sekä auttavat vähentämään
päästöjä. Traffic Management Finland
on kestävän liikkumisen edistäjä.
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Toimitusjohtajan katsaus

Ensimmäisen toimintavuotemme
aikana olemme varmalla otteella
hoitaneet ydintehtäviämme meri-,
tie-, rautatie- ja lentoliikenteen
ohjauksessa ja samaan aikaan
lähteneet viemään eteenpäin myös
monia uusia kehityshankkeita.
Tärkein päämäärämme, liikenteen
turvallisuuden tinkimätön
varmistaminen, on ollut kaiken
tekemisemme keskiössä – ja
on sitä myös jatkossa.
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Olemme keskellä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä. Teknologian kehittymisen lisäksi meitä ja koko liikennejärjestelmää haastavat muun muassa ilmasto- ja ympäristöasiat,
kaupungistuminen ja ikärakenteen muutos.
Tavoitteenamme on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Olemme kunnianhimoisesti
asettaneet riman korkealle ja haluamme olla
maailman paras ja tehokkain liikenteenohjausyhtiö, joka tuottaa ja tarjoaa korkealaatuisten liikenteenohjauspalveluiden lisäksi
maailmanluokan liikennetietoa. Näin autamme liikennealan toimijoita uudenlaisten palvelujen luomisessa.
Älykkäillä liikenteenohjausratkaisuilla ja
uusilla, reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvilla liikenteen palveluilla parannetaan turvallisuutta ja sujuvuutta entisestään, tuetaan
elinkeinoelämää, helpotetaan kuluttajien
arkea sekä säästetään ympäristöä niin hen-
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kilö- kuin tavaraliikenteessäkin. Toimimalla tiiviisti yhdessä eri liikennemuotorajojen
yli vahvistamme kykyämme vaikuttaa koko
liikennejärjestelmään.
Vahvaksi työkaluksemme on muodostunut
kaikki liikennemuodot yhdistävä data-alusta Digitraffic, jonka kautta avaamme kumppaneillemme tuottamaamme monipuolista
liikenteen dataa. Jo tällä hetkellä alustaan
tehdään miljoonia hakuja jokainen päivä. Esimerkiksi oikea-aikainen tieto rahtialuksen
myöhästymisestä on arvokas rekkoja satamaan lähettävälle yritykselle. Myös entistä
useampi kuluttaja saa tuottamaamme liikennetietoa omaan päätelaitteeseensa ennen
matkalle lähtöään, mikä helpottaa liikkumista.
Uskomme, että tuottamamme liikennetiedon
ja data-alustan merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun yhä useampi liikennealan yritys ryhtyy myymään koko matkaketjun kattavia liikkumisen palveluita yli
liikennemuotorajojen.
Traffic Management Finlandin toiminnan
taustalla on eduskunnan päättämä vahva ja
edistyksellinen liikennealan lainsäädäntö,
liikenne- ja viestintäministeriön vahvistama
omistajastrategia sekä yleinen pyrkimys kohti
sujuvampia matkaketjuja. Toimintamme päämääränä on edistää kehitystä, jossa sujuvat,
eri joukkoliikennemuotoja yhdistävät matkaketjut helpottavat ihmisten liikkumista ja tar-
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joavat yhä useammin vaihtoehdon oman auton käytölle.
Osaava, uudistumiskykyinen ja tyytyväinen henkilöstö on meille kaikki kaikessa. Haluamme, että Traffic Management Finland
on yksi Suomen parhaista ja vetovoimaisimmista työpaikoista, ja kiinnitämme erityistä
huomiota sekä johtamiseen että esimiestyöhön, jotka ovat avainasemassa uuden yrityskulttuurimme ja uusien toimintatapojemme
synnyssä. Ensimmäisiä arvioita onnistumisestamme olemme jo saaneet: tulosten perusteella olemme hyvällä tiellä. Rakennamme
määrätietoisesti entistä parempaa työpaikkaa ja osana tätä tuemme vahvasti esimiehiä
toimintamme uudistamisessa.
Tulevina vuosina kustannustehokkuuden
parantaminen on yksi yhtiömme keskeisimmistä tavoitteista. Olemme yhtiön johdossa sitoutuneet omistajan meille asettamaan
tavoitteeseen lisätä palvelutuotannon tehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta strategiakautemme aikana. Mikäli alkuperäisten suunnitelmien mukaiset investoinnit
toimintamme kehittämiseen toteutuvat, yhtiö tuottaa liikenteen ohjaamisen palveluita
aikaisempaa kustannustehokkaammin ja paremmalla turvallisuustasolla. Oleellisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamisessa tulevat
olemaan automaatiotason nosto, manuaalisen työn vähentäminen, toimintaverkoston

optimoiminen sekä yleinen kustannustietoisuus ja -tehokkuus.
Toinen toimintavuotemme jatkuu hyvistä
lähtökohdista eteenpäin. Syksyllä 2019 valmistunut strategiamme linjaa yhtiöllemme
selkeän suunnan ja olemassaolon tarkoituksen. Jatkamme määrätietoisesti strategisten
kärkihankkeidemme toteuttamista kaikissa
liikennemuodoissa ja liikennejärjestelmätasolla sekä kehitämme toimintamme vastuullisuutta entisestään.
Haluan lämpimästi kiittää koko henkilöstöämme erinomaisesta panoksesta ensimmäisenä toimintavuotenamme sekä sidosryhmiämme rakentavasta yhteistyöstä.

Olemme
kunnianhimoisesti
asettaneet riman
korkealle ja haluamme olla
maailman paras ja tehokkain
liikenteenohjausyhtiö.”

Pertti Korhonen
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Vuoden 2019 avainluvut

500 000
ohjattua junavuoroa vuodessa

1 103
työntekijää

(31.12.2019)

30 000

ulkomaanliikenteen aluskäyntiä vuodessa

222
Liikevaihto

miljoonaa euroa*

280 000
ohjattua lentoa ja yli 430 000
kiitotieoperaatiota vuodessa

40 000

miljoonaa kilometriä henkilöautolla

* tilikausi 2019 (9.9.2018–31.12.2019)

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / VUOSIKERTOMUS 2019

6

VUOSI 2019

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA

LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS

Liiketoiminta lyhyesti
Air Navigation Services
Finland Oy (ANS Finland)

Finrail Oy

Intelligent Traffic Management
Finland Oy (ITM Finland)

Vessel Traffic Services
Finland Oy (VTS Finland)

80,2

74,4

44,0

21,7

ANS Finland tarjoaa turvallisia, täsmällisiä ja kilpailukykyisiä lennonvarmistuspalveluita Suomessa, maailman ympäristöystävällisimmässä ilmatilassa. Tavoitteena on, että lentoliikenne tukee
kokonaisvaltaisesti Suomen menestystä.

Finrail vastaa omalta osaltaan vuosittain yli
500 000 junan ja 82 miljoonan matkustajan
matkanteosta. Finrailin tehtävä on varmistaa,
että matkustajat ja tavaraliikenne pääsevät määränpäähänsä turvallisesti ja sujuvasti.

ITM Finland vastaa tieliikenteen hallinnasta Suomen maanteillä. Se tarjoaa ja kehittää palveluita,
jotka osaltaan mahdollistavat turvallisen ja sujuvan
liikenteen tieverkolla vuoden jokaisena päivänä.

Lennonvarmistuspalveluihin
kuuluvat muun muassa

Rautatieliikenteen ohjauspalveluihin 		
kuuluvat muun muassa

• Suomen ilmatilankäytön hallinta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalvelut 22 lentoasemalla Suomessa
• lennonvarmistuksen tarvitseman infrastruktuurin sekä järjestelmien suunnittelu ja ylläpito kansainväliset vaatimukset täyttäen
• lentopelastukseen sekä aluevalvontaan liittyvät erityistehtävät
• koulutus- ja konsultointipalvelut.

• rautateiden liikenteenohjaus
• liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen
yhteen sovittamiseksi
• kapasiteetinhallinta
• käyttökeskustoiminta
• junamatkustukseen liittyvät
matkustajainformaatiopalvelut
• vastuu turva- ja teknisestä valvomosta
• asiantuntija- ja koulutuspalvelut.

Liikevaihto

miljoonaa euroa
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Liikevaihto

miljoonaa euroa

Liikevaihto

miljoonaa euroa

Liikevaihto

miljoonaa euroa

VTS Finland tarjoaa kauppamerenkululle ja
muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja
sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. VTS
Finland valvoo meriliikennettä vuorokauden
ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Sen tehtäväTieliikenteenohjauspalveluihin 				 nä on varmistaa turvallinen ja sujuva meriliikenkuuluvat muun muassa
ne sekä suojella meriympäristöä.
• operatiivinen liikenteenhallinta tieliikennekeskuksissa
Meriliikenteenohjauspalveluihin 			
• tietunneleiden teknisistä järjestelmistä ja maankuuluvat muun muassa
teiden muuttuvista opasteista huolehtiminen
• alusliikennepalvelut
• tiesääjärjestelmät
• turvallisuusradiotoiminta
• tietotekniset- ja tietoliikennetekniset palvelut
• kansainvälisten merialueiden valvonta
• avoin data ajantasaisista tieliikenne- ja
• radionavigointipalvelut.
olosuhdetiedoista.

7

VUOSI 2019

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA

LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS

Vuoden 2019 kohokohdat
Traffic Management Finland
aloitti toimintansa – korkea palvelutaso säilyi
Yhtiö aloitti toimintansa tammikuussa 2019. Se tähtää
maailman turvallisimpaan, sujuvimpaan ja ympäristöystävällisimpään liikenteeseen. Tähän pääsemiseksi se pyrkii tarjoamaan maailman parasta liikenteenohjausta ja
liikennetietoa.

Meriliikennekeskukset estivät
kymmenen karilleajoa
VTS Finlandin meriliikenteen turvallisuudesta huolehtivissa meriliikennekeskuksissa vuosi 2019 oli vilkas, sillä
alusliikenteen poikkeamia kirjattiin vuoden aikana yhteensä 658 kappaletta. Mukaan mahtui myös kymmenen
mahdollisen karilleajon estäminen.

Yhtiö yhdistää ainutlaatuisella tavalla neljä liikennemuotoa. Uuden yhtiön rakentamisen keskellä kaikki tytäryhtiöt, ANS Finland, ITM Finland, VTS Finland ja Finrail,
tarjosivat laadukasta ja häiriötöntä liikenteenohjausta
säilyttäen korkean tuvallisuustason.

Vuonna 2019 meriliikennekeskukset estivät kymmenen
mahdollista karilleajoa.

Uutta teknologiaa sujuvoittamaan
junamatkustajien liikkumista
Finrail otti käyttöön loppusyksyllä uutta teknologiaa sujuvoittamaan rautatieasiakkaiden matkustajaviestintää. Uutta kuulutusjärjestelmää pilotoidaan Espoon Leppävaaran asemalla, ja
uudet kuulutus- ja näyttöjärjestelmät otetaan maanlaajuisesti
käyttöön vuonna 2020. Lisäksi julkistettiin Junalähdöt.fi-palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaista aikataulutietoa mobiililaitteisiin ja
tietokoneelle.

Lokakuussa konserni julkisti uuden strategiansa – älykkäillä palveluilla maailman sujuvin liikenne. Julkistus keräsi lähes kaksisataa kumppania Toimiva liikenne, menestyvä Suomi -seminaariin.
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Kehä I:n ja Keski-Pasilan tunneleista
uutta liiketoimintaa
Espoon Keilaniemessä Kehä I:llä avattiin kesäkuussa
2019 lähes puolen kilometrin mittainen tunneli. ITM
Finland oli mukana liikenteen teknisten järjestelmien
suunnittelussa, rakennuttamisessa sekä testauksissa.
Yhtiön tieliikennekeskus vastaa jatkossa myös tunnelin
valvonnasta ja ohjauksesta.
Keski-Pasilan uudet Teollisuuskatu-Veturitie-liikennetunnelit avattiin lokakuussa. Tieliikenteen ohjauksen
Helsingin tieliikennekeskus vastaa tunneleiden liikenteen turvallisuudesta ja häiriönhallinnasta.
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Merkittäviä askelia ja tuloksia liikennetiedon
tuottamisessa ja tarjoamisessa
Vuoden aikana TMF panosti alusta- ja tietopalveluihinsa.
Yhtiön uuden Liikennetilanne-sovelluksen ansiosta reaaliaikaista liikennetilannetta voi seurata helposti myös
mobiilissa.
Digitraffic-palvelu kasvatti vuoden aikana suosiotaan: sen
kautta tehtiin vuoden aikana jo 14 miljoonaa rajapintakutsua päivässä. Yhä useampi suomalainen helpottaa liikkumistaan reaaliaikaisen liikennetiedon avulla.
Vuonna 2019 myös tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon
koostamisen ja tarjoamisen eurooppalainen yhteistyö sai
vahvan mandaatin, kun eri maiden viranomaisista, palveluntuottajista sekä ajoneuvojen valmistajista koostuva yhteistyöryhmä – näiden joukossa TMF – sopi liikenteen tiedon käytön edistämisestä. Liikennetietoa hyödyntämällä
vauhditetaan konkreettisten, liikenneturvallisuutta parantavien palveluiden aikaansaamista esimerkiksi ohjaamalla
liikennettä kiertämään ruuhkautunut kohta.

Lentokoneiden vakiotuloreittien avulla suuria
ympäristöhyötyjä
Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin huhtikuussa
2019 käyttöön uudet vakiotuloreitit, joiden ansiosta
lentomatkat lyhenevät. Ne myös maksimoivat jatkuvan
liu’un menetelmän käytön vähentäen näin polttoaineen
kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä melua. Lennot lyhenevät vuositasolla matkan, jolla pääsisi maapallon ympäri 25 kertaa.
Vuoden aikana myös Suomen ja Viron lennonvarmistusyhteistyöhön tähtäävä FINEST-hanke eteni, ja tytäryhtiön omassa oppilaitoksessa, Avia Collegessa, aloitettiin
hankkeen ilmatilasimulaatiot.

Uusien vakiotuloreittien ansiosta
lentomatkat lyhenevät vuositasolla
matkan, jolla pääsisi maapallon
ympäri 25 kertaa.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA
STRATEGIA
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT

Megatrendit vauhdittavat liikenteen
ja liikkumisen murrosta
Yhteiskuntamme megatrendit,
esimerkiksi ilmastonmuutos,
väestön ikääntyminen ja
kaupungistuminen, muokkaavat
Traffic Management Finlandin
toimintaympäristöä kiihtyvällä
tahdilla seuraavien vuosien aikana.
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Trendit vaikuttavat liikenteeseen voimakkaasti. Kaupungistuminen kasvattaa joukkoliikenteen ja toimivien matkaketjujen kysyntää Suomen kasvukeskuksissa, kun taas
kattavien liikkumisen peruspalveluiden varmistaminen kaupunkien ulkopuolella muuttuu entistä haastavammaksi. Ikääntyvä väestö suosii yhä enemmän joukkoliikennettä, ja
ympäristötietoisuuden kasvu muuttaa kuluttajakäyttäytymistä energiatehokkaampaan,
päästöjä vähentävään suuntaan. Myös kävelyn ja pyöräily suosion uskotaan lyhyillä matkoilla kasvavan. Samalla ihmiset toivovat liikkumiseensa yksilöllisiä ratkaisuja.
Ihmisten liikkumistarpeita palvelevat älykkäät, teknologiaa hyödyntävät liikennepalvelut, joita emme vielä edes osaa kuvitella.
Autojen omistaminen vaihtuu osin jakamistalouteen. Liikenne palveluna -toimintamallit
tekevät eri kulkumuotoja yhdistävistä matkaketjuista sujuvia ja helppokäyttöisiä. Matka-

Ihmisten liikkumistarpeita
palvelevat älykkäät,
teknologiaa hyödyntävät
liikennepalvelut, joita emme vielä
edes osaa kuvitella.”
ja kuljetusketjut ylittävät palvelut helpottavat kuluttajien elämää: tulevaisuudessa reitin
selvittäminen ja matkalipun ostaminen Helsingistä Hailuotoon hoituu entistä useammin
yhtä nappia painamalla.
Tulevaisuuden liikennettä kuvaa myös
joustavuus: ihmiset etsivät kulloiseenkin tilanteeseensa sopivaa ratkaisua, joka voi olla
vaihtelevasti vaikkapa kävely, rautatiematkustaminen, kyytien jakaminen, kulkuneuvojen yhteiskäyttö tai autonomiset, dataa välittävät ajoneuvot.
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Älykkäillä palveluilla maailman
turvallisin, sujuvin ja
ympäristöystävällisin 5 mrd €
liikenne

1 mrd €
Kotimaan
liikenteen päästökustannukset

Julkishallinnon
liikennemenot

- 50%

pienemmät liikenteen
päästöt 2030
mennessä

YHTEISKUNNALLE

Megatrendeistä
mahdollisuuksia ja
haasteita

Turvallisuutta,
kasvua ja työtä

Digitaaliset palvelut
vyöryvät
Omistamisesta
jakamistalouteen
Kaupungistuminen
etenee

14 mrd €

Älykkäitä
palveluja
liikenteeseen

Kotitalouksien
liikennekustannukset

KANSALAISILLE
Turvallinen ja sujuva
liikenne

Väestö ikääntyy

Uusia palveluja,
vientiä ja ulkomaisia
investointeja

Ilmastonmuutos haastaa
8 mrd €
Yritysten
kuljetuskustannukset

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / VUOSIKERTOMUS 2019

ÄLYKÄS
EKOSYSTEEMI

YRITYKSILLE
Tehokas
logistiikka
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TMFG:n strategia

Älykkäillä palveluilla maailman
sujuvin liikenne
VISIO

MISSIO

KEINOT
MENESTYÄ
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STRATEGIA

Älykkäillä palveluilla maailman sujuvin liikenne
Traffic Management Finlandin
kunnianhimoinen visio on luoda
Suomeen maailman turvallisin,
sujuvin ja ympäristöystävällisin
liikenne. Tämän saavuttamiseksi
se tarjoaa maailman parasta
liikenteenohjausta ja liikennetietoa.
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TMF:n vaikuttavuusjohtaja Mikko
Saariaho, millainen rooli yhtiöllä on
tulevaisuuden liikenteen kehittämisessä?
”Megatrendit muokkaavat suomalaisten liikkumistapoja nopeasti. Väestö ikääntyy ja yhteiskuntamme kaupungistuu, minkä vuoksi
joukkoliikenteen merkitys kasvaa. Ihmiset
haluavat liikkumiseensa yhä enemmän joustavuutta ja mukavuutta, ja kulkuvälineiden
omistaminen vaihtuu osin jakamistalouteen.
Samalla ilmastonmuutos muuttaa kuluttajatottumuksia ja asettaa paineita liikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
TMF haluaa olla luomassa Suomeen maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä. Visio on linjassa myös
Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän, liikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030
mennessä ajavan tavoitteen kanssa.
Tähtäin on kunnianhimoinen: Suomen liikenne on tänä päivänä kansainvälisesti tehokasta
ja laadukasta, mutta esimerkiksi liikennekuolemien ja tieliikenteen päästöjen vähentämisessä
ei ole onnistuttu yhtä hyvin kuin joissain kilpaili-

jamaissa. Tehtävää siis riittää. TMF voi toimia liikenteen murroksen keskiössä tarjoamalla älyliikenteen palveluiden lisäksi maailmanluokan
liikennedataa ja data-alustaa kumppaneidensa
käyttöön. Yhtiö uskoo, että Suomesta voi tulla
liikenteen älykkäiden ratkaisujen edelläkävijämaa, ja tätä kehitystä se haluaa vauhdittaa.”
Miten TMF onnistuu tavoitteessaan?
”Vision saavuttamiseksi yhtiö tarjoaa maailman parasta liikenteenohjausta ja liikennetietoa. Yhtiön tuottamat liikenteenohjauksen
palvelut vaikuttavat keskeisesti siihen, että
Suomi on saavutettavissa lento- ja rautateitse, ja tie- ja meriliikenne soljuu sujuvasti ja
turvallisesti. Yhtiön palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, vastaavat elinkeinoelämän
kuljetustarpeisiin ja tukevat turvallisuusviranomaisten toimintaa.
Fiksu liikkuminen edellyttää entistä älykkäämpää liikenteenohjausta ja liikennetietoa.
TMF yhdistää maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisella tavalla kaikkien liikennemuotojen
osaamisen ja liikenteen reaaliaikaisen tilanne-

kuvan, minkä ansiosta yhtiö ja sen tarjoamaa
dataa hyödyntävät kumppanit voivat tarkastella ja kehittää liikennettä kokonaisuutena.
Yhdessä kumppaniensa kanssa yhtiö voi
luoda liikenteeseen koko yhteiskuntaa hyödyttäviä palveluita: teknologian avulla erilaisia
liikennemuotoja voidaan esimerkiksi yhdistää
sujuviksi matkaketjuiksi ja liikennevirtoja voidaan optimoida tehokkaasti nykyisillä väylillä,
mikä mahdollistaa raskaiden väyläinvestointien järkevän kohdistamisen.
Keskeisessä roolissa liikenteen murroksen vauhdittamisessa on yhtiön liikennealan
toimijoille tarjoama avoin data, jota hyödyntämällä suomalaisille ja kansainvälisille innovaattoreille voi avautua uusia kasvu- ja vientimahdollisuuksia – ja kansalaisille saadaan
turvallisempia, sujuvampia ja ympäristöystävällisempiä liikennepalveluita.”
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Traffic Management Finlandin viisi keinoa menestyä
1

2

3

4

5

Turvallinen ja sujuva liikenne

Kumppanuudet ja uudet
palvelut

Tehokas toiminta

Hyvä johtaminen ja
uudistumiskyky

Yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden kasvattaminen

• Yhtiö pitää huolta
turvallisesta, sujuvasta
ja ympäristön kannalta
kestävästä liikenteestä, myös
liikennemäärien kasvaessa.
• Yhtiö kehittää oman
toiminnan ja koko arvoketjun
turvallisuuskulttuuria.
• Yhtiö toimii yhteistyössä
puolustus- ja
turvallisuusviranomaisten
kanssa.

• Yhtiö mahdollistaa liikenteen
palvelumarkkinoiden kasvun
sekä liikenteen innovaatiot
ja vientituotteet tarjoamalla
ekosysteemille alusta- ja
tietopalveluja.

• Yhtiö tuottaa palvelut
tehokkaasti ja lisää
automaatioastetta.
• Yhtiö hyödyntää sisäiset
synergiat, luo tehokkaat ja
yhtenäiset tukipalvelut sekä
toimii kannattavasti kaikilla
osa-alueilla.

• Yhtiö varmistaa hyvän
esimiestyön ja hyvät
johtamisen käytännöt,
kehittää henkilöstön
osaamista, organisaatiota,
toimintamalleja ja
-kulttuuria siten, että ne
tukevat sekä konsernin
että liikennejärjestelmän
toimintaa ja uudistumista.

• Liikennetiedon lisääntyminen
ja jalostaminen
• Uudet palvelut yhdessä
kumppaneiden kanssa
• Liikennemarkkinoiden kasvun
tukeminen
• Liikenteen päästöjen
vähentyminen
• Joukkoliikenteen suosion
kasvaminen
• Logististen ketjujen
tehostuminen mm. liikenteen
reaaliaikaisen tilannekuvan
avulla
• Kokonaisturvallisuuden
vahvistuminen.

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / VUOSIKERTOMUS 2019
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Vaikutukset ja hyödyt yhteiskunnalle
Traffic Management Finland on enemmän kuin osiensa summa. Yhtiö toimii voimakkaiden megatrendien murroksessa,
jossa se voi vaikuttaa merkittävästi suomalaiseen liikkumiseen. Tukemalla liikenteen ekosysteemiä ja sen eri toimijoita
voidaan yhdessä luoda uusia palveluita sekä innovoida parempaa liikenteen tulevaisuutta.
Työmme lähtökohdat

Keinot menestyä

Työmme tulokset

Vaikutukset ja hyödyt yhteiskunnalle

Tehtävä

Strategia

Uudet ratkaisut ja innovaatiot

Sujuva ja saavutettava Suomi

Ohjaamme liikennettä maalla, merellä ja
ilmassa. Tarjoamamme liikennetieto auttaa
yrityksiä luomaan uusia liikkumisratkaisuja
ihmisille ja tavaroille. Älykkäät
liikenteenohjaus- ja liikenteenhallintapalvelut
sekä ajantasainen liikennetieto parantavat
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta
vähentäen samalla päästöjä.

1. Turvallinen ja sujuva liikenne.
2. Kumppanuudet ja uudet palvelut.
3. Tehokas toiminta.
4. Hyvä johtaminen ja uudistumiskyky.
5. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
kasvattaminen.

• Digitraffic-data-alustan kehittäminen ja
liikennealan toimijoiden innovaatioiden
mahdollistaminen ja vauhdittaminen
• Kasvava liikennetiedon käyttö, noin 14
miljoonaa rajapintakutsua päivässä
• Älykkäät ratkaisut ja palvelut

• Parantunut liikenteen turvallisuus ja sujuvuus.
• Onnettomuudet ja poikkeustilanteet
minimissä.
• Tehokkaat ja kattavat matka- ja kuljetusketjut.
• Liikennejärjestelmätason reaaliaikainen
tieto takaa optimoidut matkaketjut,
kustannustehokkaan logistiikan sekä hyvän
asiakaskokemuksen.
• Maailmanluokan ohjaus- ja tietopalvelut
houkuttelevat liikenneoperaattoreita
markkinoillemme.

Talous
• Vahva tase
• Liikevaihto palveluiden myynnistä
221,9 miljoonaa (tilikausi 2019: 19.9.2018–
31.12.2019).

Ihmiset
• Yli 1 100 työntekijää 29 paikkakunnalla
toimipisteessä
• Yhteistyö ja yhteinen arvonluonti kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa

Työkalut
• Järjestelmät ja laitteet
• 44 liikenteenohjauskeskusta
• Liikenteen tietoalusta Digitraffic
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Toimivat ja luotettavat
peruspalvelut
• Lentoliikenne: 280 000 ohjattua lentoa
vuodessa ja yli 430 000 kiitotieoperaatiota
vuodessa
• Raideliikenne: 500 000 ohjattua
junavuoroa vuodessa
• Meriliikenne: 30 000 ulkomaanliikenteen
aluskäyntiä vuodessa, 8 600 000 kuljetettua
ulkomaanliikenteen tonnia kuukaudessa
• Tieliikenne: Kuljetut kilometrit päivässä
valvomillamme teillä: 9 300 000 kilometriä
kuorma-autolla, 110 000 000 kilometriä
henkilöautolla, 1 700 000 kilometriä linjaautolla

Turvallinen liikenneverkko
• Onnettomuuksien ehkäisy, tiedotus ja nopea
häiriötilanteiden korjaaminen vähentävät
henkilö-, materiaali- ja ympäristövahinkoja.
• Palvelumme mahdollistavat tehokkaan
viranomaistoiminnan, joka takaa Suomen
kokonaisturvallisuutta.
• Liikennejärjestelmätason muutosten
ennakointi varmistaa turvallisen ja tehokkaan
liikennejärjestelmän.

Ympäristöystävällinen liikkuminen
• Palvelumme mahdollistavat vähenevän
energian ja materiaalien kulutuksen sekä
päästöjen laskun.
• Ehkäisemällä onnettomuuksia vältämme
öljy- ja kemikaalivuodot luontoon.

Vahva kansantalous ja
kilpailukykyinen yritysmaailma
• Investointien ja kunnossapidon
kokonaisoptimointi sekä automatisaation
luoma tehokkuus tuovat kustannussäästöjä
yhteiskunnalle ja käyttäjille.
• Tarjoamamme kattava ja reaaliaikainen
liikennedata mahdollistaa uusien
liikennepalveluiden kehittämisen.
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LENNONVARMISTUS

ANS Finland takaa Suomen
lentoliikenteen turvallisuuden
Air Navigation Services Finland
Oy (ANS Finland) vastaa
Suomen ilmatilan käytön
hallinnasta sekä lentoreitti- ja
lennonvarmistuspalveluista
suomalaisilla lentoasemilla.
Lentokoneet liikkuvat valvotussa
ilmatilassa lennonjohdon
ohjeiden mukaisesti.

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / VUOSIKERTOMUS 2019

ANS Finland varmistaa lentoliikenteen turvallisuuden ja viiveettömyyden ja takaa voimakkaasti lentoliikenteeseen nojaavan
Suomen saavutettavuuden ympärivuorokautisesti, vuoden ympäri. Lisäksi sillä on lentopelastukseen sekä aluevalvontaan liittyviä
erityistehtäviä.
Vuoden 2019 alussa yhtiön omistus siirtyi uuteen Traffic Management Finlandiin.
Tämän jälkeen lennonvarmistuksen strategiaa päivitettiin seuraavalle viisivuotiskaudelle. Liikenteenohjausyhtiön lentoliikenteestä tuottama data luo pohjaa liikennemuodot
ylittäville, matkustamiseen liittyville innovaatioille. Tavoitteena on, että tämä kasvattaa
lennonvarmistuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta entisestään.
Lennonvarmistus pyrkii toiminnassaan
asiakaslähtöisyyteen, sujuvuuteen ja tehokkuuteen. Osaava henkilöstö on sen suurin
voimavara.

Palvelulupaus toteutui uudessa
konsernissa
TMF:iin siirtyminen väritti yhtiön vuotta. Se
toteutti määrätietoisesti palvelulupauksensa muutoksen keskellä: aluelennonjohdossa
sekä verkostolentoasemilla oltiin vuoden aikana täysin viiveettömiä, eikä yhtään lentoa
ole jäänyt lennonvarmistuksesta johtuvista
syistä lentämättä. Myös turvallisuustavoitteet toteutuivat.
Vuonna 2019 yhtiö uudisti myös lennonjohtajien työehtosopimuksen ja paransi kustannustehokkuuttaan: vuonna 2020
lennonvarmistuspalvelumaksut laskevat aluelennonjohdossa ja Helsinki-Vantaalla noin 12
prosenttia.

Lennonvarmistuspalvelumaksut 		
laskevat noin 			
12 prosenttia aluelennonjohdossa ja
Helsinki-Vantaalla
vuonna 2020.
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Lennonvarmistusta
etäyhteyksien avulla
Vuoden aikana yhtiö kehitti yhdessä lentoasemaoperaattori Finavian kanssa eurooppalaisittain ainutlaatuista Multi-ROT-konseptia,
jossa yksi lennonjohtaja voisi samanaikaisesti vastata useamman lentoaseman lennonvarmistuksesta etäyhteyksien avulla. Etälennonjohtotorneilla pyritään parantamaan
lennonvarmistuksen kustannustehokkuutta
ja pitämään yllä riittävää palvelutasoa myös
vähäliikenteisillä lentoasemilla.
Konsepti lähetettiin vuonna 2019 hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomiin. Vuonna 2020 yhtiö tekee yhdessä Finavian kanssa lopullisen päätöksen sekä
teknisestä järjestelmästä että kentistä, joilla
toiminta mahdollisesti aloitetaan.

Uusi sovellus drone-liikenteen
hallinnointiin
Vuoden aikana ANS Finland työsti myös ilmatilanhallintasovellusta, jonka avulla muun
muassa drone-liikenteen hallinnointi olisi turvallista ja joustavaa. Miehittämättömät, kauko-ohjatut ilma-alukset ja lennokit eli dronet
kehittyvät ja yleistyvät nopeasti. Siksi on tärkeää löytää ratkaisuja perinteisen ja miehittämättömän ilmailun joustavaan ja turvalliseen
yhteensovittamiseen. Miehittämättömien
lennokkien säädäntö kehittyy edelleen, eikä
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vuoden 2019 aikana selvinnyt, miten matalailmatilan (U-space) palvelut järjestetään
käyttäjille, joten työ jatkuu 2020.

Lisäliikevaihtoa koulutusja palvelumyynnillä
Syksyisin yhtiön omassa oppilaitoksessa,
Avia Collegessa, on käynnistynyt lennonjohtajien koulutusohjelma. Avia Collegessa
koulutetaan myös jatkuvasti ulkomaalaisia
lennonjohtajia kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on lisäksi osallistua harkitusti Euroopassa avautuviin lennonvarmistuspalveluiden kilpailutuksiin. Euroopan unioni
haluaa yhtenäistää eurooppalaista ilmatilaa
ja lisätä kilpailua palvelutuotannossa, ja yhtiö pyrkii muun muassa näin varmistamaan
oman toimintansa kilpailukyvyn muuttuvilla
markkinoilla.
Yhtiö tarjoaa palveluitaan myös muille palveluntarjoajille. Sille on kertynyt runsaasti
kokemusta ja ammattitaitoa ilmatilasuunnittelusta sekä varsinkin turvallisuudenhallintatehtävistä. Tätä asiantuntijuutta tarjotaan erityisesti meri-, tie- ja rautatieliikenteen parissa
toimiville.

LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS

Tytäryhtiö toteutti
määrätietoisesti
palvelulupauksensa
muutoksen keskellä:
aluelennonjohdossa sekä
verkostolentoasemilla
oltiin vuoden aikana täysin
viiveettömiä, eikä yhtään
lentoa ole jäänyt tytäryhtiöstä
johtuvista syistä lentämättä.”

FINEST-hanke luo
lennonvarmistusyhteistyötä
Suomen ja Viron välille
Euroopan unioni vaatii jäsenmaitaan pienentämään ilmailuliikenteen kustannuksia. Yksi vastauksista on eurooppalaisittain
ainutlaatuinen FINEST-hanke,
jonka ANS Finland toteuttaa
yhdessä Viron lennonvarmistuspalveluja tarjoavan Estonian Air
Navigation Services (EANS) -yhtiön kanssa.
FINEST-ohjelman tavoitteena on luoda ympäristö, jossa lennonvarmistuspalveluita voidaan tuottaa valtiorajojen yli. Palvelun ansiosta kumman tahansa maan palveluntuottaja voi tilanteen salliessa tarjota palveluja toiselle – lentäjää voi siis yhteisessä ilmatilassa
palvella joko Viron tai Suomen lennonjohto.
FINEST lisää toiminnan tehokkuutta, ja päästöt vähenevät, kun yhdessä johdettu ilmatila
tarjoaa lentoyhtiöille optimaaliset, mahdollisimman suorat lentoreitit. Ohjelman ansiosta
Viron lennonvarmistus voi hyödyntää myös Helsinki-Vantaalla sijaitsevaa aluelennonjohdon väistöpaikkaa, joka voidaan ottaa käyttöön poikkeustilanteissa.
ANS Finlandin kärkihankkeisiin kuuluvan hankkeen implementointivaihe aloitettiin
vuonna 2019. FINEST-hankkeen mukainen toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kolmessa vaiheessa, joista viimeinen vuonna 2022.
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RAUTATEIDEN LIIKENTEENOHJAUS

Finrail varmistaa, että
rautatieliikenne kulkee sujuvasti
Finrail Oy:n palveluihin kuuluvat rautateiden liikenteenohjaus,
liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseksi,
kapasiteetinhallinta, käyttökeskustoiminta sekä
junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut.

Vastuulla ovat myös turvavalvomo ja tekninen valvomo. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita muun muassa rautatiealan toimijoille. Yksikään juna ei kulje ilman
liikenteenohjausta. Käytännössä rautatieliikenne pysähtyisi ilman yhtiön ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä
Rautateiden liikenteenohjauksen yhteiskunnallinen arvo on merkittävä: vastuulla
on vuosittain yli 500 000 junavuoron ja 82
miljoonan matkustajan turvallinen ja sujuva matkanteko. Tavoite on osaltaan parantaa
junaliikenteen kilpailukykyä ja suosiota, sillä
junaliikenne muun muassa tuottaa muita lii-
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82 miljoonan

matkustajan turvallinen
ja sujuva matkanteko
on Finrailin vastuulla.
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Traffic Management
Finlandiin siirtymisen jälkeen rautatieliikenteenohjauksen		
strategiaa on päivitetty ja
tytäryhtiölle on määritelty
kärkihankkeita, joita viedään
määrätietoisesti eteenpäin.”

LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS

kennemuotoja vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa.
Finrail on sitoutunut tuottamaan maailman
turvallisinta ja edistyksellisintä rautatieliikenteen ohjausta älykkäillä järjestelmillä. Kiitos
kuuluu työhönsä innokkaasti suhtautuvalle
henkilöstölle. Heidän osaamisensa syventämiseen yhtiö panostaa jatkossakin.

Liikenteenhallinta- ja
kauko-ohjausjärjestelmät Finrailille
Vuoden 2019 alussa liikenteenhallinta- ja
kauko-ohjausjärjestelmien operointi ja kehittäminen siirtyi Liikennevirastosta (nyk. Väylävirasto) Finrailin vastuulle. Järjestelmien,
rataliikennekeskuksen, turvavalvomon ja teknisen valvomon siirron yhteydessä tytäryhtiöön
siirtyi Liikennevirastosta myös uusia osaajia.
Yhtiön asiakkuussuhde Väylävirastoon
perustuu strategiseen kumppanuuteen, ja
yhteistyö on vuoden aikana parantunut entisestään. Roolit ovat selkiytyneet, viestintä on
tehostunut ja yhteistyökumppaneilla on yhteinen, jaettu tavoitetila.

Kärkihankkeita viedään
määrätietoisesti eteenpäin
TMF:iin siirtymisen jälkeen rautatieliikenteenohjauksen strategiaa on päivitetty ja sille on
määritelty kärkihankkeita kuten Digirata, rautatieliikenteenhallinnan laadun parantaminen
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sekä automaation lisääminen, joita viedään
määrätietoisesti eteenpäin. Kärkihankkeista
löydät lisätietoa TMF:in verkkosivuilta.

Kapasiteetinhallinta Finrailin vastuulle
Vuoden 2019 alussa yhtiö alkoi tuottaa rautatieliikenteen kapasiteetinhallinnan palveluita Väylävirastolle. Tehtävänä on mahdollistaa
kaikille toimijoille tarvittava tila rataverkolta
tasapuolisesti ja niin, että liikenne kulkee sujuvasti, täsmällisesti ja turvallisesti.
Vuonna 2020 yhtiö laajentaa palvelua Helsingin ja Ilmalan ratapihojen raidekapasiteetinhallintaan. Tästä syystä se käynnisti vuonna
2019 kapasiteetinhallinnan järjestelmän kokonaisuudistuksen. Saagaksi nimetyllä uudistuksella tavoitellaan rataverkon käytön optimointia, entistä paremman tilannekuvan tuottamista,
liikennetilanteiden ennakointia ja mahdollisten
konfliktien automaattista tunnistamista.
Ratapihojen tilannekuvan jakaminen ja ylläpitäminen eri toimijoille on tärkeä osa sekä
suunnitteluvaihetta että operatiivista liikenteenhoitoa. Järjestelmäkokonaisuus korvaa
vaiheittain myös nykyisen LIIKE-järjestelmän
linjakapasiteetinhallinnan.

Turvallisuus hyvällä tasolla
Turvallisuus on Finrailille erittäin tärkeää kaikessa toiminnassa. Vuoden 2019 aikana ei
tapahtunut yhtään vakavaa liikenteenohjauk-

sesta johtuvaa onnettomuutta tai vahinkoa.
Turvallisuuden toimintasuunnitelma toteutui
lähes kokonaisuudessaan.
Turvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, ja osa toimenpiteistä jatkuu merkittäviltä osin vuonna 2020. Tietoturvallisuuden
merkitys nousi uudelle tasolle vuonna 2019 yhtiön vastuulle siirtyneiden järjestelmien vuoksi, ja siihen panostettiin merkittävästi vuoden
2019 aikana. Työ jatkuu vuonna 2020.

Tiedolla johtamisen sekä analytiikan
kokonaisuus eteni
Yksi rautatieliikenteenohjauksen keskeisistä
strategisista hankkeista on tiedolla johtamisen
sekä analytiikan kokonaisuus. Keväällä 2019
aloitettiin tietovarastoprojekti, jonka ansiosta kaikki yhtiön keräämä tieto siirtyi pilvipalvelupohjaiseen tietovarastoon. Vuoden 2019
loppuun mennessä merkittävimmät tiedot ja
analytiikka oli siirretty uuteen ympäristöön.
Vuoden lopulla avattiin ensimmäinen reaaliaikainen dataliittymä.
Vuonna 2019 yhtiö aloitti datan jakamisen
sidosryhmille. Tiedon jakamisella pyritään
luomaan sidosryhmille paremmat mahdollisuudet kehittää omaa analytiikkaansa sekä
toimintaansa kokonaisuudessaan. Kun tietoa
jaetaan eri toimijoiden kesken, koko rautatieliikennetoimiala ja sitä kautta myös palveluiden loppukäyttäjät hyötyvät.
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RAMI- ja KAKO-hankkeet hyvässä
vauhdissa
Valtakunnallisen matkustajainformaatiojärjestelmän uusimisprojekti RAMI oli vuonna
2019 täydessä vauhdissa. Valmistuessaan
se tuo uudistuksia niin kuulutus- kuin näyttöjärjestelmiin ja takaa junamatkustajille entistäkin reaaliaikaisempaa tietoa asemilla.
Tarkoituksena on ottaa järjestelmä käyttöön
vuoden 2020 aikana.
Kaakkois-Suomen kauko-ohjauksen modernisointiin tähtäävä KAKO-projekti on
edennyt suunnitelmien mukaan, ja vuoden
aikana on tehty onnistuneesti asetinlaitemuutoksia mahdollisimman vähän liikennettä häiriten. Uudistuksen on määrä tuoda ohjausjärjestelmään toimintavarmuutta ja lisätä
näin turvallisuutta sekä junien täsmällisyyttä.
Projektin on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2022.

LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS

Digiradassa visioidaan
Suomen rautatieliikenteen
tulevaisuutta
Digirata on valtakunnallinen selvitysprojekti, jonka tavoitteena on rautatieliikenteen liikenteenhallinnan ja turvallisuusjärjestelmän uudistaminen. Käytännössä
siinä hahmotellaan Suomen rautatieliikenteen tulevaisuutta moderneja tietojärjestelmiä hyödyntäen.
Visiona on, että tulevaisuudessa nykyisillä rataosuuksilla ajaa entistä suurempi
määrä junia, ja liikenne on ympäristöystävällisempää, toimintavarmempaa, täsmällisempää ja turvallisempaa. Samalla
raideliikenteen kustannustehokkuus paranee. Kehitystyön yhteydessä syntynee
myös innovaatioita, joille voi avautua
kansainvälisiä markkinoita.
Vuonna 2019 käynnistyneessä Digiradassa on mukana koko rautatietoimijakenttä. Liikenne- ja viestintäministeriö vetää sen ohjausryhmää, ja Finrail ja
Väylävirasto toimivat hankejohdossa.
Hankkeen loppuraportti luovutetaan
toimenpide-ehdotuksineen ministeriölle
keväällä 2020. Tämän jälkeen päätetään
jatkoaskelista.
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TIELIIKENTEENOHJAUS

ITM Finland mahdollistaa turvallisen ja
sujuvan liikenteen maamme tieverkolla
Intelligent Traffic Management
Oy (ITM Finland) tarjoaa maanlaajuisesti tieliikenteenohjauksen ja hallinnan palveluita aina
järjestelmä- ja ohjelmistosuunnittelusta operatiiviseen tieliikennekeskustoimintaan.

Vuonna 2019 tieliikenteenohjaus siirtyi valtion virastosta vuoden alussa toimintansa
aloittaneeseen ITM Finlandiin ja osaksi
Traffic Management Finlandia.
Tieliikenteenohjauksen palveluratkaisut
mahdollistavat turvallisen ja sujuvan liikenteen maamme tieverkolla – vuoden jokaisena päivänä. Palveluihin kuuluvat tieliikenteenohjaus ja hallinta, tienvarsiteknologia,
tiesääpalvelut sekä tieliikenteen tuote- ja palvelukehitys ja tilannekuvajärjestelmät.
Yhtiö on osaltaan viemässä tieliikennettä
kohti kaikki liikennemuodot kattavaa älykästä
liikennejärjestelmää, jossa rikastettu data virtaa avoimien rajapintojen kautta ja edistää näin
entistä turvallisempaa, sujuvampaa ja ekologisempaa tavaroiden ja ihmisten liikkumista.

Strategian toteuttaminen alkoi
Vuosi 2019 oli ITM Finlandille uuden luomisen, liiketoiminnan kehittämisen ja toimin-
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nan tehostamisen aikaa. Toiminnan lähtökohtana oli emoyhtiö Traffic Management
Finlandin visio luoda Suomeen älykkäillä palveluilla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.
Toimintavuoden aikana yhtiö loi perustaa uudelle strategialle sekä ketterälle yrityskulttuurille konsernin pilottihankkeessa
ja aloitti niiden mukaisten toimintojen käyttöönoton. Tähtäimenä on tieliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden lisääminen kaikilla
palvelusektoreilla tieliikenteen ohjauksesta
ja hallinnasta tienvarsiteknologiaan ja tuoteja palvelukehitykseen.
Vuonna 2019 yhtiö kehitti toimintaansa tavoitteiden mukaisesti. Painopiste oli
etenkin ydintoiminnan eli tieliikenteenohjauksen ja hallinnan toimintavarmuuden
vahvistamisessa sekä tieliikenne- ja olosuhdetiedon kehittämisessä. Palvelukehitystä on tehty vahvasti myös infrahank-

Tieliikenteenohjaus
sai uutta liike
toimintaa Kehä I:n
ja Keski-Pasilan 			
tunneleista.
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keissa, esimerkiksi uusissa tienvarsi- ja
tunnelihankekokonaisuuksissa.

Uudistustyöllä tähdätään vahvaan,
yhteiseen yrityskulttuuriin
Yhtiön menestys kumpuaa hyvinvoivasta
henkilöstöstä. Vuonna 2019 se aloitti yrityskulttuurin uudistamistyön. Tavoitteena on
luoda vahva, yhteinen yrityskulttuuri, joka
pohjautuu avoimeen, uudistumishaluiseen ja
kannustavaan työyhteisöön. Koko henkilöstö
on ollut mukana kehitystyössä. Se on osallistunut yrityskulttuurin rakentamiseen aktiivisesti muun muassa kehittämispäivillä sekä
erilaisissa projektiryhmissä.

Palveluiden tuotteistamista sekä
vastuiden ja roolien selkiyttämistä
Vuonna 2019 yhtiössä aloitettiin palveluiden
tuotteistaminen sekä selkeytettiin vastuita ja
rooleja palvelusektoreittain.
Samalla otettiin entistä selkeämpi rooli
tienvarsiteknologian kokonaistoimittajana.
Esimerkiksi Espoon Keilaniemen
tunnelihankkeessa se oli mukana
teknisten järjestelmien suunnittelussa,
rakennuttamisessa sekä testauksissa.
ITM Finlandin tieliikennekeskus vastaa
tunnelin valvonnasta ja operoinnista. Tunnelin läpi kulkee noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja se vie Kehä I:n liikenteen maan
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Painopiste
oli etenkin
ydintoiminnan eli
tieliikenteenohjauksen ja
hallinnan toimintavarmuuden
vahvistamisessa sekä
tieliikenne- ja olosuhdetiedon
kehittämisessä.”
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Tulevaisuuden tieliikenne nojaa tietoon
Kimppakyydillä juna-asemalle, raidematkan jälkeen vielä sähköpyörällä määränpäähän. Kaikki tämä ostettuna yhden kännykkäsovelluksen kautta. Miltä kuulostaisi?
Turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen haasteisiin etsitään jatkuvasti ratkaisuja, ja digitalisaatio ja automaatio
avaavat meille täysin uusia tapoja ajatella liikennettä. Ajantasainen liikennetieto, tekoäly, koneoppiminen ja automaatio
tukevat esimerkiksi eri liikennemuotoja yhdistävien matkaketjujen syntymistä.
ITM Finland haluaa nostaa Suomen liikennejärjestelmiä koh-

alle lähes puolen kilometrin matkalta. MANK ry
myönsi hankkeelle ”ISO TÖMPÄN”, joka on
yksi infra-alan arvostetuimmista palkinnoista.
Kuluneen vuoden aikana yhtiö laajensi toimintaansa myös muihin edistyksellisiin tunnelikohteisiin, kuten esimerkiksi Helsingin Teollisuuskadun tunneliin, Naantalin Kuparivuoren
tunneliin ja Turun T3-sairaalan tunneliin.
Myös valtatieosuuksille toteutettiin merkittäviä uusia kohteita. Esimerkiksi Vt4:n
Pohjantie-hankkeessa yhtiö vastasi telematiikkaurakan rakennuttamisesta sekä liikenteenhallintajärjestelmän operoinnista. Tieliikennekeskus pystyy älykkään telematiikan
ansiosta hallitsemaan ja ohjaamaan liikennettä entistä kokonaisvaltaisemmin tiellä, jossa
kulkee vilkkaimmillaan reilut 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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ti maailman kärkeä. Tytäryhtiö voi kerätä dataa, jalostaa sitä
tietovirroiksi sekä jakaa tietoa muiden tarvitsijoiden ja palveluiden kehittäjien käyttöön. Sillä onkin merkittävä rooli,
kun tieliikennettä viedään kohti älykästä liikenteen ekosysteemiä. Tulevaisuudessa rikastettua, avoimien datapintojen
kautta jaettavaa dataa hyödynnetään turvallisemman, sujuvamman ja ekologisemman tieliikenteen luomisessa.
Yhtiössä uskotaan, että yhteistyössä on voimaa: niinpä se
tekee tiivistä yhteistyötä kumppanien kanssa ja käy markkinatoimijoiden kanssa aktiivista vuoropuhelua. Toiminnallaan
tytäryhtiö voi turvallisuuden edistämisen lisäksi taata elinkeinoelämämme kilpailukyvyn ja olla etsimässä ekologisemman liikkumisen ratkaisuja hyvinvoivaan Suomeen.
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MERILIIKENTEENOHJAUS

VTS Finland luo perustan
turvalliselle meriliikenteelle
Suomi elää merenkulusta. Viennistämme noin 90 % ja tuonnistamme 80 %
kulkee meriteitse, ja joka vuosi noin 20 miljoonaa matkustajaa liikkuu
Suomen ja ulkomaiden satamien välillä. Vessel Traffic Services Finland
Oy:n (VTS Finland) tehtävänä on valvoa meriliikennekeskuksissaan
vuoden ympäri, että alusliikenne on turvallista, sujuvaa ja häiriötöntä
– nyt ja tulevaisuudessa. Samalla tytäryhtiö suojelee herkkää
Itämerta onnettomuuksien aiheuttamilta ympäristöhaitoilta.

VTS Finland tarjoaa kauppamerenkululle ja
muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa.
Sen päivittäinen toiminta pohjautuu sertifioituun ISO 9001 -laatujärjestelmään, jolla taataan tasalaatuinen ja toimintavarma
alusliikennepalvelu.

Korkeasta laadusta pidettiin huolta
muutoksen keskellä
Vuonna 2019 meriliikenteenohjaus siirtyi
valtion virastosta vuoden alussa toimintansa
aloittaneeseen VTS Finlandiin ja osaksi
Traffic Management Finlandia. Suuri muutos
ei näkynyt perustyössä: palvelut säilyivät korkealaatuisina ja toimintavarmoina, ja meriliikenteenohjaus sujui normaalisti.
Muutoksen keskellä yhtiö kävi henkilöstönsä kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Yhtiö
on ylpeä sitoutuneista ammattilaisistaan ja
haluaa jatkossakin varmistaa henkilöstönsä
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20 miljoonaa

matkustajaa liikkuu
Suomen ja ulkomaiden
satamien välillä
vuosittain.
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hyvinvoinnin sekä aktiivisen osallistumisen
toiminnan kehittämiseen. Kannustavan yrityskulttuurin luominen onkin yksi VTS Finlandin kärkihankkeista.
Kärkihankkeista löydät lisätietoa Traffic
Management Finlandin verkkosivuilta.
Vuonna 2019 meriliikenteen ohjaukselle luotiin uusi strategia, jonka mukaisesti se
laajentaa sertifioidun laatujärjestelmänsä
kattamaan operatiivisen liikenteenohjauksen lisäksi koko yhtiön toiminnan. Se kehittää
peruspalveluitaan ja parantaa meriliikenteen
toimintaedellytyksiä hyödyntämällä monipuolisesti ajantasaista tietoa. Uutena toimijana VTS Finland kirkastaa rooliaan ja syventää
yhteistyötään muiden meriliikenteen ja logistiikan toimijoiden sekä viranomaisten kanssa.

Panostuksia turvallisuuteen
Yhtiö on vuoden 2019 aikana nostanut turvallisuustasoaan panostamalla voimakkaasti
turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä kehittämiseen. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on auditoitu Kansallisen turvallisuuden auditointikriteeristön (KATAKRI) mukaisesti huomioiden
turvallisuusjohtamisen, fyysisen turvallisuuden ja teknisen tietoturvallisuuden ratkaisut.
Traficom ja merivoimat ovat auditoineet
tytäryhtiön toimintaa Helsingissä, Turussa ja
Lappeenrannassa.

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / VUOSIKERTOMUS 2019

28

VUOSI 2019

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA

EU-hankkeista yhteistyöratkaisuja
Itämeren liikenteeseen
VTS Finland on mukana kahdessa Euroopan
unionin rahoittamassa projektissa. Vuosina
2018–2020 se osallistuu kaksiosaiseen STM
EfficientFlow -hankkeeseen. Sen ensimmäisessä osassa Rauman ja Gävlen satamien väliseen liikenteeseen kehitetään satamakäyntejä nopeuttavia yhteistyöratkaisuja.
Toisessa osassa pyritään tehostamaan
alusten reaaliaikaista tiedonvaihtoa. Tietyillä Saaristomeren ja Tukholman kapeilla väylillä voi turvallisuussyistä edetä vain yksi alus
kerrallaan. Tietoa vaihtamalla alusten kohtaamisten ajoituksia voidaan parantaa, mikä
vähentää polttoaineen kulutusta jopa seitsemällä prosentilla.
Vuosina 2019–2021 on käynnissä myös Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea Traffic Management (STM BALT SAFE) -projekti.
Tavoitteena on varustaa säiliöalukset älykkäillä laitteistoilla, joiden avulla laivat voivat viestiä reittisuunnitelmistaan muiden alusten sekä
Itämeren alueen viranomaisten kanssa. Tämä
tehostaa meriliikenteen turvallisuutta.

Lisää tehokkuutta ja turvallisuutta
älykkäillä järjestelmillä
Turvallisuus ja tehokkuus ovat yhtiölle ydinasioita. Vuoden 2019 aikana se on ottanut asteittain käyttöön ennakoivan riskien-
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Suuri muutos
ei näkynyt
perustyössä:
palvelut säilyivät
korkealaatuisina ja
toimintavarmoina, ja
meriliikenteenohjaus
sujui normaalisti.”

tunnistusjärjestelmän. Älykäs järjestelmä
pyrkii löytämään merellä kulkevien alusten
liikkeistä poikkeamia ja mahdollisia kehittyviä vaaratilanteita. Se varoittaa meriliikenteen ohjaajia potentiaalisista riskeistä ja
antaa arvokasta lisäaikaa vaaratilanteisiin
puuttumiseen.
Yhtiön käytössä on myös E-strip-järjestelmä, jolla tytäryhtiö tuottaa tarkennettua,
tulevaisuudessa avoimen rajapinnan kautta
jaettavaa tietoa alusten saapumisajoista. Tällöin viranomaiset ja satamaliikenteen toimijat voivat valmistautua laivojen saapumiseen
oikea-aikaisesti. Päästöt pienenevät ja tehokkuus paranee, kun turhat odotusajat satamissa vähenevät.

Meriliikennekeskuksissa vilkas vuosi
– poikkeamia kirjattiin yhteensä 658
Yhtiön meriliikenteen turvallisuudesta huolehtivissa meriliikennekeskuksissa vuosi 2019 oli
vilkas, sillä alusliikenteen poikkeamia* kirjattiin vuoden aikana yhteensä 658 kappaletta. Mukaan mahtui myös kymmenen mahdollisen karilleajon estäminen.
Eniten poikkeamia tuli kone- ja teknisistä vioista sekä sähkönjakeluhäiriöistä. Muita poikkeamia
raportoitiin muun muassa ylinopeuksista, ilmoitusrikkeistä sekä luotsaus- ja jäänmurtopalveluihin liittyvistä poikkeamista.
* VTS-poikkeamaraportti kirjoitetaan, kun aluksella tai merellä tapahtuu jotakin poikkeavaa,
kuten esimerkiksi vaaratilanne, onnettomuus, rike tai aluksen ohjailtavuuteen tai kulkuun vaikuttava vika.
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Ekosysteemi ja teknologiapalvelut -yksiköltä tukea
suomalaisen liikennemarkkinan edistämiseen
Traffic Management Finlandiin
perustettiin elokuussa 2019
ekosysteemi ja teknologiapalvelut
-yksikkö. Yksikön vastuulla
on yhteisen operatiivisen
digiarkkitehtuurin suunnittelu,
toteutus ja operoiminen sekä
palveluiden tarjoaminen liikenneekosysteemin eri osapuolille.
Yksikkö vastaa myös yhtiön
yhteisistä IT-palveluista.
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Ulkoisille toimijoille TMF tarjoaa Digitraffic
-palvelun, jonka avointa liikennedataa hyödyntämällä toimijat voivat synnyttää uudenlaista liiketoimintaa, helpottaa ihmisten ja tavaroiden matkaketjuja sekä luoda arvoa koko
suomalaiseen yhteiskuntaan. Uusia digitaalisia palveluita ja palvelumarkkinoita vauhdittaakseen yhteistyötä liikennealan toimijoiden
kanssa tiivistetään entisestään vuonna 2020.
Yhteistyöprojektien teemoina ovat esimerkiksi teiden keli- ja kuntohavaintojen jakaminen sekä merialusten tarkemman saapumistiedon jakaminen satamissa työskenteleville
osapuolille.
TMF:n tavoitteena on vahvistaa rooliaan koko
suomalaisen liikennealan eteenpäin vievänä voimana. Tähtäimenä on, että yhteiskunnan eri toimijat näkevät liikenteen kokonaisuutena – yksittäisten liikennemuotojen sijasta. Yhtiö haluaa
tukea joukkoliikenteen ja muun kestävän liikkumisen osuuden kasvua.

Yhtiön käynnistäminen sujui hyvin
Vuonna 2019 ekosysteemi ja teknologiapalvelut -yksikön työn keskiössä on ollut uuden
Traffic Management Finlandin rakentaminen.
Eri liikennemuotojen IT-järjestelmien integrointi on sujunut hyvin, ja muutos on tehostanut koko yhtiön toimintaa. Työtä jatketaan
vuonna 2020.
Vuoden aikana TMF on levittänyt sidosryhmilleen tietoa toiminnastaan liikennealan
ekosysteemin vauhdittajana ja rekrytoinut
osaajia palvelukseensa. Lisäksi se on aloittanut tiiviin yhteistyön partnereiden, kuten
Väyläviraston, kaupunkien sekä palveluoperaattoreiden kanssa.

Digitrafficissa tehtiin
14 miljoonaa päivittäistä
rajapintakutsua vuonna
2019. Käytön volyymi kasvoi
50 prosenttia. Liikennetietoa käyttää pelkästään
yhtiön omissa kanavissa
yli 100 000 käyttäjää
kuukaudessa.

Panostuksia yhtiön yhteisiin työkaluihin
Yhtiön tavoitteena on kehittää yhteisiä työkaluja konsernin sisällä kaikkien liikennemuotojen käyttöön. Vuoden 2019 aikana kehitettiin
muun muassa yhteistä sopimushallinta- ja do-
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kumentinhallintaratkaisua, yhteistä intranetja ryhmätyöratkaisua sekä aloitettiin yhteisen,
kaikkien liiketoimintojen tarpeita palvelevan
raportointi- ja analytiikkapalvelun hankinta.

Digitrafficin datasta voi syntyä
kuluttajia hyödyttäviä palveluita
Traffic Management Finlandin tähtäimenä
on auttaa liikennealan toimijoita uudenlaisten palvelujen luomisessa. Se tarjoaa ulkoisten toimijoiden käyttöön Digitraffic-palvelun,
jossa on saatavilla ajantasaista liikennedataa
Suomen tieverkolta, rautatieliikenteestä ja
meriliikenteestä.
Vuonna 2019 yhtiö kehitti Digitraffic-palvelua lisäämällä siihen useita uusia tietolajeja,
muun muassa tarkennetut kunnossapitotiedot ja keliennusteet, merenkulun älypoijudatan sekä tieliikenteen vaihtuvat opasteet. Tulevaisuudessa tietosisältöä laajennetaan sekä
maantieteellisesti että uusilla tietotyypeillä.
Digitrafficin tarjoamien tietojen käyttö
kasvoi 50 prosenttia vuonna 2019. Sen kautta tehtiin vuoden aikana jopa 14 miljoonaa
rajapintakutsua päivässä. Suosio kertoo suomalaisten kasvavasta halusta hyödyntää reaaliaikaista liikennetietoa liikkumisensa tukena. Myös liikenteen parissa toimivat yritykset
kehittävät vauhdilla liiketoimintaansa sekä
suoraan kuluttajille suunnattuja palveluitaan,
joissa data on keskeisessä roolissa.
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Avointen rajapintojen kautta jaettavaa
dataa voidaankin hyödyntää laajasti muun
muassa tieliikenteen navigaatiojärjestelmissä
ja -palveluissa sekä kuluttajille suunnatuissa
mobiilisovelluksissa, vaikkapa matkaketjujen
valintaa helpottavissa palveluissa.

Uusi Liikennetilannesovellus kansalaisille
Lokakuussa 2019 Traffic Management Finland julkaisi kuluttajille suunnatun Liikennetilanne-mobiilisovelluksen, joka hyödyntää
Digitrafficin dataa.
Liikennetilanne-sovelluksesta löytyy tietoa esimerkiksi käynnissä olevista tietöistä, liikenteen häiriöistä, painorajoituksista
ja talvikunnossapidosta. Lisäksi palvelusta saa satojen kelikameroiden kuvat ympäri Suomen sekä tiedot jääteistä, ajokelistä ja
merivaroituksista.
Rautatieliikenteen asiakkaita palvelevat
muun muassa asemakohtaiset henkilöliikenteen aikataulu- ja täsmällisyystiedot.
Käyttäjät ovat löytäneet sovelluksen, ja
sitä on tähän mennessä ladattu noin parikymmentä tuhatta kertaa. Sovellus on hyvä
esimerkki koko yhteiskuntaa hyödyttävistä
innovaatioista, joita Traffic Management Finlandin tarjoamalla datalla voidaan luoda.
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Vaikuttavuus ja turvallisuus
ovat vastuullisuuden ytimessä
Traffic Management Finland on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen yhtiö, sillä se vastaa
kaikkien olemassa olevien liikennemuotojen
ohjauksesta. Tämä antaa sille ainutlaatuiset
mahdollisuudet vaikuttaa koko liikennejärjestelmässä alan merkittävimpiin vastuullisuusteemoihin, kuten liikenneturvallisuuteen ja
ilmastokysymyksiin.
Vastuullinen toiminta on TMF:lle erityisen tärkeää, sillä yhtiö kantaa vastuuta kaikille suomalaisille: Traficomin henkilöliikennetutkimuksen mukaan kansalaiset kansalaiset
hyödyntävät liikkumisessaan tie-, raide-,
meri- tai lentoliikenteen palveluita keskimäärin yli kaksi kertaa päivässä. Tämän lisäksi yhtiö saa pääosan rahoituksestaan palveluiden
myynnistä valtiolle ja näin ollen kantaa taloudellista vastuuta myös veronmaksajille.
Yhtiölle ei riitä, että se täyttää vain lain velvoitteet. Kun se onnistuu vastuullisuustyössään, Suomessa voidaan liikkua turvallisesti ja
entistä puhtaammin – käyttäen toimivimpia
mahdollisia liikenneratkaisuja.
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TMF kehittää raportointiaan vastuullisuudestaan sitä mukaan, kun uudet toimintamallit
vakiintuvat yhtiössä.
Sidosryhmäyhteistyö
Yhtiö on tunnistanut tärkeimmät sidosryhmänsä ja osoittanut kullekin ryhmälle oman
vastuuhenkilön konsernin johtoryhmästä.
Konsernin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, valtio, puolustus- ja turvallisuusviranomaiset, media, liikennemuotojen
viranomaiset ja järjestöt, kaupungit, poliitikot,
etujärjestöt, ekosysteemitoimijat, loppukäyttäjät ja tutkijayhteisöt.
Yhtiö käy jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa kehittääkseen
toimintaansa sekä koko toimialaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Sidosryhmät odottavat siltä turvallisuuden varmistamista,
tehokasta toimintaa, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä avoimuutta.
Vuonna 2020 yhtiö jatkaa hyvin alkanutta
dialogia sidosryhmiensä kanssa.
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Vastuullisuuden tärkeimmät aiheet
Vastuullisuus on keskeinen osa Traffic Management Finlandin perusrakennetta ja liiketoimintaa. Liikennevisio 2030:ssa todetaan, että
yhtiö pyrkii luomaan älykkäillä palveluillaan
maailman turvallisimman, sujuvimman ja ympäristöystävällisimmän liikenteen.
Todellista vaikuttavuutta ei voida kuitenkaan luoda ilman omia vastuullisia prosesseja
ja toimintamalleja. Vuoden 2019 aikana TMF
on keskittynyt luomaan vahvaa yhteistä vastuullisuuden hallintatapaa koko yhtiöön.
Yhtiö on tunnistanut oikealla olevat vastuullisuuden teemat itselleen merkittäviksi.
Vuoden 2020 aikana se laatii olennaisuusanalyysin varmistaakseen vastuullisuuden
olennaiset teemat.

Turvallisuus
Toimimme kaikessa onnettomuuksien (henkilö, aineelliset, ympäristö) ehkäisemiseksi. Takaamme tietosuojan ja -turvan.

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Edistämme liikenteen
ympäristöystävällisyyttä ja
sujuvuutta.

Olemme hyvä työyhteisö ja
luotettava yhteistyökumppani.

Toimimme erityistehtävässämme vastuullisesti
ja tehokkaasti. Palvelumme
parantavat Suomen kilpailukykyä
ja luovat yrityksille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvä hallintotapa
Toimivat rakenteet, johtamistavat, prosessit ja osaaminen.
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Hyvä hallinto
Turvallisuus

Sosiaalinen vastuu
Työyhteisö

Yhteiskuntavastuu ja vaikuttavuus vaativat hyvää hallintoa ja lakivelvoitteiden täyttämistä. Traffic Management Finland aloitti
toimintansa 1.1.2019. Yhtiöön siirtyivät Liikenneviraston hoitamat meri-, rautatie- ja
tieliikenteen ohjauspalvelut sekä Finrail Oy
ja Air Navigation Services Finland Oy. Työtä
ohjaavat periaatteet ja säännökset luotiin uudestaan hyödyntäen liikennemuotojen parhaita käytäntöjä. Tytäryhtiöt noudattavat nyt
yhteisiä pelisääntöjä. Hallitus hyväksyi suurimman osan johtamisjärjestelmän dokumenteista joulukuussa 2019.
Vuoden 2020 aikana konsernin tärkeä tehtävä on juurruttaa uudet toimintatavat kaikkiin yhtiön toimintoihin.
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Ympäristövastuu

Taloudellinen vastuu

Hyvä hallinto

Yhteistyökumppani

Työtämme
ohjaavat
politiikat ja
ohjeistukset

Johtaminen ja
organisointi,
Riskienhallintapolitiikka,
Hankintatoimen
periaatteet.

Palkitsemisen
johtaminen,
Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma.

Johtaminen ja
organisointi,
Hankintatoimen
periaatteet.

Johtaminen ja organisointi, Ympäristöstrategia,
Hankintatoimen
periaatteet.

Johtaminen ja
organisointi, Konsernin
päätöksenteko-ohjeet,
Ohje rahanpesulain
mukaisista tosiasiallisista
edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista
henkilöistä, Rahoituspolitiikka, Riskienhallintapolitiikka,
Hankintatoimen
periaatteet.

Eettiset ohjeet,
Ohje kilpailulainsäädännön
noudattamisesta,
Lähipiiriohjeet.

Vastuut

SQE-johtaja,
Turvallisuusjohtoryhmä,
Tytäryhtiöiden omat
turvallisuusvastaavat.

Henkilöstöjohtaja

Vaikuttavuusjohtaja

SQE-johtaja

CFO, talous- ja
rahoitusjohtaja

Toimitusjohtaja,
Laki- ja hankintajohtaja,
jaettu vastuu jokaisen
työtehtävässä.

Toimet
vuonna
2019

Konsernin turvallisuustyön yhtenäistäminen ja
riskienhallinnan
toimintamallin
kehittäminen.

Konsernille luotiin
HR-prosessit ja
-käytännöt.

Sidosryhmävastuut
määritelty, suunnitelma sidosryhmädialogiin luotu ja yhteistyötä kumppaneiden
kanssa tiivistetty.

Ympäristöstrategia ja
pääpainopisteiden
kehittäminen konsernille
sekä tytäryhtiöille.

Toiminnan tehostaminen
strategian mukaisesti.

Johtamismallien
uudistaminen.
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Turvallisuus
Traffic Management Finlandin
toimiala on erityisen
turvallisuuskriittinen:
potentiaalinen onnettomuus
saattaa aiheuttaa vahinkoja
niin ihmisille, ympäristölle kuin
taloudelle. Turvallisuustyöskentely
onkin konsernissa laaja-alaista, ja
yhtiö kehittää turvallisuusasioita
kunnianhimoisesti.

Yhtiö toimii turvallisuuskriittisellä 		
toimialalla
Liikenteen ohjauksella on merkittävä rooli liikenteen turvallisuuden takaajana: TMF vastaa siitä, että lentokoneet ja junat pääsevät
turvallisesti määränpäähänsä. Myös tie- ja
meriliikenteessä yhtiön palvelut ehkäisevät
onnettomuuksia.
Yhtiön turvallisuuden osa-alueisiin kuuluvat muun muassa häiriöjohtaminen, riskienhallinta, varautuminen, turvallisuuspoikkeamien hallinta, tieto- ja kyberturvallisuus sekä
yritysturvallisuus.
Turvallisuustyötä koordinoidaan
Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kukin liikennemuoto vastaa omasta turvallisuudestaan tarkoituksenmukaisilla käytännöillä,
menetelmillä ja toimintatavoilla. Konsernin
käynnistämisen yhteydessä luotiin myös yhteisen turvallisuuden johtamisjärjestelmä,
joka on synkronoitu osaksi tytäryhtiöiden
toimintatapoja ja niiden omia turvallisuuden
johtamisjärjestelmiä.
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Järjestelmä syntyi kartoittamalla tytäryhtiöiden toimintatapoja ja poimimalla niistä
parhaita käytäntöjä.
Vuoden 2019 aikana perustettiin myös koko
yhtiön turvallisuusjohtoryhmä, joka vie keskeisiä kehityskohtia, kuten turvallisuuden johtamistavan edistämistä, riskienhallinnan toimintamallin vakiinnuttamista ja digiaikaan siirtymistä
eteenpäin. Ryhmään kuuluvat SQE-johtaja, riskienhallintajohtaja, yritysturvallisuuspäällikkö,
tieto- ja kyberturvallisuusjohtaja sekä kunkin
liikennemuodon turvallisuusvastaava.
Turvallisuudesta raportoidaan tarkemmin
Vuoden 2019 aikana yhtiölle kehitettiin kaikki liiketoiminnot kattava oma riskienhallinnan
toimintamalli, jolla kartoitetaan potentiaaliset riskit, tunnistetaan niiden vakavuus sekä
määritellään tarvittavat hallintakeinot niiden
estämiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Keskeisimmät riskit raportoidaan säännöllisesti yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle. Riskienhallinnan raportointi käynnistyy täysimääräisenä
vuonna 2020.

Konsernin
turvallisuuden
osa-alueisiin
kuuluvat muun muassa
häiriöjohtaminen,
riskienhallinta, varautuminen,
turvallisuuspoikkeamien
hallinta, tieto- ja
kyberturvallisuus sekä
yritysturvallisuus.”
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Vuoden 2020 alusta otettiin käyttöön
turvallisuusmittarit myös tieliikenteen sekä
meriliikenteen ohjauksessa. Lennonvarmistuksessa ja rautatieliikenteenohjauksessa
mittarit ovat olleet käytössä jo aiemmin. Turvallisuusmittareiden toteutumista seurataan
säännöllisesti niin konsernin ja tytäryhtiöiden
hallituksissa kuin myös johtoryhmissä.

Muun muassa Finrail on tehnyt vuoden
2019 aikana läheistä yhteistyötä Väyläviraston kanssa käynnistämällä yhteisen tieto- ja
kyberturvallisuusselvityksen liittyen turvalaitteiden ja kauko-ohjausjärjestelmien tietoturvallisuusasioihin. Väyläviraston vastaa
valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien
kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Tietoturva syntyy yhteistyöllä
Vuonna 2019 tietoturvakysymyksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuoden aikana
konserniin rekrytoitiin uusi tieto- ja kyberturvallisuusjohtaja, ja tietoturvan parantamiseen
tehtiin merkittäviä investointeja. Lisäksi yhtiön tietoturvan lähtötasosta tehtiin laaja-alainen analyysi.
Analyysin ansiosta Traffic Management
Finland pystyi paremmin tunnistamaan tietoturvariskejään ja käynnistämään tarvittavat
kehitystoimet eri tytäryhtiöissä tietoturvallisuuden tason nostamiseksi. Vuoden 2019 aikana ei raportoitu merkittäviä tietoturvapoikkeamia tai tietosuojan loukkauksia.
Tietoturvakysymyksiä ei voida ratkaista yksin konsernin sisällä. Tyypillisimmin riskit syntyvät, kun toimitaan eri kumppaneiden kanssa
tai käytetään kolmannen osapuolen luomia järjestelmiä. Laaja-alainen yhteistyö ja viestintä
tärkeiden sidosryhmien ja avainkumppaneiden
kanssa on siis erityisen tärkeää.

Turvallisempi 2020
Vuonna 2020 yhtiö tiivistää eri tytäryhtiöiden
välistä yhteistyötä turvallisuusjohtoryhmässä.
Se on luonut johtamismallin vuonna 2019. Sen
pohjalta on helppo lähteä toteuttamaan Liikennevisio 2030 -tavoitetta turvallisimmasta
liikenteestä.
Yhtiö ylläpitää turvallisuusosaamistaan
myös järjestämällä turvallisuuteen liittyviä
harjoituksia. Vuoden 2020 aikana TMF järjestää sisäisiä harjoituksia ja osallistuu lukuisiin
ulkoisiin harjoituksiin erillisen suunnitelman
mukaisesti.
Yhtiö toimii yhä digitalisoituvammassa
maailmassa, ja tekoäly voi tuoda yhtiötä monia
mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tekoäly voi
auttaa yhtiötä parantamaan operatiivisia prosesseja, välttämään inhimillisiä virheitä ja varautumaan poikkeustilanteisiin paremmin.
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Meriliikenteenohjaus esti vakavia karilleajoja
VTS Finlandin meriliikennekeskuksien toiminnan lähtökohtana on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden
varmistaminen ja sitä kautta myös Suomen hauraan
meriympäristön suojeleminen meriliikenteen onnettomuuksilta. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, ja esimerkiksi Suomenlahdelle tulee vuosittain noin 36 000 aluskäyntiä. Vuonna
2019 meriliikenteenohjaus esti kymmenen mahdollista karilleajoa.
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Ympäristö
Liikenteellä on voimakas vaikutus ilmastonmuutokseen. Liikenne
tuottaa noin 20 prosenttia Suomen
hiilidioksidipäästöistä ja tästä 90
prosenttia aiheutuu tieliikenteestä. Liikenteenohjauksen palveluilla
ja liikennetiedon hyödyntämisellä
yhtiö auttaa Suomea saavuttamaan hallituksen asettamat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Traffic Management Finland voi edesauttaa
päästöjen vähentämistä mahdollistamalla kilpailukykyisiä vaihtoehtoja yksityisautoilulle
joukkoliikenteeseen nojautuvien digitalisoitujen
matkaketjujen avulla, edesauttamalla tieliikenteen sujuvuutta, parantamalla raideliikenteen
kilpailukykyä laadukkaan liikenteenohjauksen
avulla sekä tukemalla eri liikennemuodot ylittävien kuljetusketjujen tehokkuutta tarjoamalla
reaaliaikaista liikennetietoa.
Yhtiö haluaa liikenteenohjauksen avulla ehkäistä myös liikenteen aiheuttamien ympäristövahinkojen syntymistä. Tässä työssä avainasemassa ovat riskien tunnistaminen ja hallinta sekä
tarkoituksenmukaiset ja toimivat prosessit.
Oma toiminta tarkasteluun vuonna 2020
Ympäristöstrategia sisältää toimenpidesuunnitelmat koko yhtiön liiketoiminnalle. Vuonna 2020 toimia lähdetään viemään aktiivisesti
eteenpäin. TMF rakentaa ympäristöhallinnan
johtoryhmän, joka koordinoi ympäristötyötä
koko yhtiön tasolla.
Vuoden aikana se tulee lisäksi määrittämään yhtiötason linjaukset ja tavoitteet, joilla tähdätään kohti hiilineutraaliutta. Paino-
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pisteinä ovat energiatehokkuus, uusiutuva
energia, työntekijöiden liikkuvuus sekä hankinnat. Yhtiöön laaditaan ympäristöohjelma,
joka sisältää ympäristösuorituskyvyn tekijöiden yksityiskohtaisen määrittelyn sekä jatkuvan parantamisen periaatteen mukaiset
tavoitteet ympäristövastuun toteuttamiseksi. Yhtiöön luodaan myös ympäristöasioiden
hallintajärjestelmä, joka toimii sisäisenä ympäristöasioiden tiedonkeräys-, dokumentointi- ja raportointijärjestelmänä.
Data ja faktat tukemassa myös muiden
ympäristötyötä
TMF tarjoaa liikenteenohjauksessa käytettävää ja toiminnan puitteissa syntyvää tietoa laaja-alaisesti liikenteen toimijoiden käyttöön. Yhtiö toivoo, että sen avoimena datana tarjoama
tieto hyödyttää toimijoita yrityksistä päättäjiin.
Tieto voi tukea ympäristöystävällisten palveluiden luomisessa, päätösten syntymisessä
sekä kannustaa yleisesti tekemään innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. TMF pyrkii toimimaan myös
mahdollistajana eri toimijoiden välillä.

Ympäristöstrategia ohjaa askelia
Vuoden 2019 aikana Traffic Management
Finland on määrittänyt oman ympäristövastuunsa, huomioinut ympäristöasiat
yrityksen liiketoimintastrategiassa ja luonut uuden ympäristöstrategian sekä määrittänyt siinä tulevan ympäristötyönsä
painopisteet:
• Ympäristösuuntautunut TMF: Ympäristölähtöisen toimintansa ansiosta
yhtiö voi olla edelläkävijä hiilineutraalin liikkumisen palveluiden ja tiedon
tarjoajana.
• Ympäristötehokkaan ja sujuvan liikennejärjestelmän mahdollistaja: Yhtiö haluaa tuottaa tietoa ja ratkaisuja sujuvien ja vähempipäästöisten matka- ja
logistiikkaketjujen aikaansaamiseksi.
• Ympäristölähtöisen liikkumisen vaikuttaja: Yhtiö haluaa tarjota tietoa
siitä, miten liikkumisen hiilijalanjälkeä
voidaan pienentää ja kompensoida.
• Ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien estäjä: Yhtiö haluaa ehkäistä ympäristövahinkojen syntymistä tehokkaasti. Tässä auttavat toimivat prosessit ja
riskienhallinta.
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Uusi lentojen laskeutumismuoto
vähentää hiilidioksidipäästöjä
Kaikilla yhteiskunnan sektoreilla kamppaillaan
ilmastonmuutosta vastaan – lentoliikenteellä
on taistelussa merkittävä rooli. ANS Finlandin
tavoitteena on olla maailman ympäristötehokkain lennonvarmistusyhtiö. Polttoainetta säästävien niin sanottujen jatkuvan liu’un laskeutumisten osuudessa Helsinki on jo Euroopan
isoista kaupungeista paras. Toimintaa kehitetään yhteistyössä lentoyhtiöasiakkaiden ja lentoasemaoperaattorin kanssa, ja uudet lähestymismenetelmät otetiin käyttöön vuoden 2019
keväällä. Vuonna 2019 jatkuvan liu’un laskeutumisia tehtiin 70 646 kappaletta, joka vastaa 75
prosenttia kaikista laskeutumisista. Jatkuvan
liu’un laskeutumiset alensivat vuoden aikana
lentoliikenteen CO2-päästöjä noin 23 000 tonnia. Päästöt vähenivät noin 11 000 henkilöauton vuotuisten CO2-päästöjen verran.
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Sosiaalinen vastuu
Hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa, jotta yrityksen kokonaisvastuu toimii. Luomalla reiluja
kumpanuussuhteita Traffic Management Finland voi taas toimia yhä
vaikuttavammin yhteiskunnassa.
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Hyvä työyhteisö
Yhtiössä työskenteli vuoden 2019 vaihteessa 1 103 henkilöä, joista noin 850 työskenteli
liikenteen ohjauksen ytimessä operatiivisessa
työssä ja noin 250 esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yhtiö tuottaa liikenteenohjauksen
palveluja vuorokauden ympäri, joten suurin
osa henkilöstöstä työskentelee jakso- tai vuorotyössä. Koko yhtiölle henkilöstöpalveluita
tuottavaa HR-tiimiä johtaa henkilöstöjohtaja.
Vuosi 2019 on ollut henkilöstöpalveluissa uuden rakentamisen aikaa. Yhtiön perustamisen jälkeen on muun muassa uudistettu
HR-prosessit ja -käytännöt hyödyntäen liikennemuotojen parhaita käytäntöjä. Lisäksi on
huolehdittu lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien valmistelusta ja käynnistetty yhteistoimintalain hengessä henkilöstön edustajien
kanssa jatkuva neuvottelumenettely.
Suuret muutokset, jollaiseksi uuden yhtiön perustaminen voidaan katsoa, ovat tyypillisesti henkilöstölle haastavia prosesseja, ja
tämän kaltaisissa tilanteissa työtyytyväisyys
laskee usein. Yhtiö on kuitenkin menestynyt
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muutosprosessissaan. Lokakuussa 2019 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset kertovat tästä. Kyselyyn vastanneet (68 % henkilöstöstä)
antoivat onnistuminen toiminnan tärkeillä
alueilla -kohdan kokonaisarvosanaksi 3,8/5.
Tätä voidaan pitää muutoksen vuonna hyvänä
lähtötasona.
Avainasemassa on ollut henkilöstön osallistaminen. Yhtiö on järjestänyt muun muassa henkilöstön yhteisiä tilaisuuksia, joiden
päämääränä on ollut yhteisöllisyyden sekä
sosiaalisen pääoman vahvistaminen. Myös
yhtiön uusi strategia luotiin dialogisena prosessina. Henkilöstöä sitoutettiin koko strategiaprosessin ajan eri keinoin osallistumaan yhteisen tavoitteiden ja tulevaisuuden
luomiseen.
Hyvinvoiva henkilöstö
Yhtiö mittaa koko henkilöstönsä työtyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Ensimmäinen kysely toteutettiin lokakuussa 2019. Kyselyn
tulokset olivat pääosin positiivisia, ja muun
muassa esimiesindeksi oli 3,9/5. Työilmapiiri
ja yhteistyö kollegoiden kanssa oli toimivaa.
Kehityskohteena on jatkaa tulevaisuuden
suunnan kirkastamista edelleen.
Sairaspoissaoloprosentti on koko konsernissa alhainen, 3,3 prosenttia, suhteessa teoreettiseen työaikaan. Tyypillisesti poissaolot
liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä
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mielenterveyteen. Henkilöstövaihtuvuus on
myös hyvin pientä. Luku oli 3,8 prosenttia
vuonna 2019.
Työntekijöiden turvallisuus on konsernille tärkeää, ja muun muassa työergonomiaan
kiinnitetään paljon huomiota. Työtapaturmia
tapahtuu yhtiössä harvoin. Vuonna 2019 sattui kaksi sairaspoissaoloihin johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmat tapahtuivat työmatkan aikana.
Osaava henkilöstö
Yhtiö kannustaa henkilöstöään oman osaamisensa kehittämiseen. Yhtiö tukee henkilöstön jatkuvaa oppimista, jolla varmistetaan
se, että toimintaympäristön muutoksiin vastataan ennakoivasti ja edelläkävijyyttä osoittaen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä
tuetaan monipuolisella keinovalikoimalla, joka
kattaa muun muassa yksilölliset ja joustavat
oppimispolut, koulutukset ja kehitysohjelmat,
coachingin ja mentoroinnin sekä kattavan perehdyttämisen ja työnohjauksen.
Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti
tavoite-, osaamis- ja tuloskeskusteluja, joissa
selvitetään, millaista osaamisen kehittämisen
tukea henkilö tarvitsee. Tunnistettujen osaamistarpeiden pohjalta laaditaan osaamisen
kehittämisen suunnitelma.
Yksi strategiakauden 2020–2024 viidestä
strategisesta tavoitteesta on hyvä johtami-

nen ja uudistumiskyky. Yhtiön henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma varmistaa osaltaan hyvän esimiestyön ja hyvät johtamisen toteutumisen arjen työssä sekä strategiaa tukevan
henkilöstön osaamisen kehittämisen. Yhtiö
on sitoutunut kehittämään organisaatiotaan,
toimintamallejaan ja -kulttuuriaan siten, että
ne tukevat oppimista ja kokeilua ja mahdollistavat näin jatkuvan uudistumisen.
Yhtiössä esimiestyö ja johtamisen kehittäminen nähdään keskeisenä tekijänä, jotta organisaation uudistumiskyky vahvistuu.
Yhtiö on luonut esimiehille erillisen ohjelman
esimiestyön jatkuvaksi kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Ohjelmalla tuetaan uransa eri
vaiheissa olevia esimiehiä aloittelevasta esimiehestä ammattijohtajaan.
Yhtiö kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään –
muun muassa kaikki raideliikenteen ohjaajat
ja lennonvarmistuksessa lennonjohtajat koulutetaan konsernin sisällä. Avia College, ANS
Finlandin omistama ammatillinen erikoisoppilaitos, tarjoaa kansainväliset standardit ja
suositukset täyttäviä lennonvarmistusalan
koulutuspalveluita. Raideliikenteen ohjauksesta vastaa puolestaan KRAO, joka järjestää rautateiden liikenneturvallisuustehtävien
koulutuksia. KRAO:n kouluttajina toimii yhtiön oman henkilöstön edustajia.
Yhteiseen yhtiöön siirtyminen on tarjonnut uusia yhteistyö- ja oppimismahdollisuuk-

sia kaikille yhtiössä työskenteleville. Uusi
konserni voi tuottaa vaikuttavampia palveluita läpi organisaation ja tehdä joustavammin
yhteisiä projekteja eri liiketoimintojen välillä.
Kohti vuotta 2020
Traffic Management Finland jatkaa vuonna
2020 hyvin alkaneella tiellään kohti tavoitettaan olla yksi Suomen parhaista työpaikoista.
Painopisteinä ovat hyvä johtajuus, uudistumiskyvyn varmistaminen ja toisiaan arvostava työyhteisö. Tämä vaatii yhtiön osaamisen
kehittämistä, vahvan sosiaalisen pääoman
rakentamista ja yhteisen toimintakulttuurin
kehittämistä.
Myös sisäisiä viestintäkanavia kehitetään
edelleen. Vuonna 2019 on aloitettu yhteisen intranetin uudistus, jolla tähdätään oikea-aikaisen tiedon tarjoamiseen ja kaksisuuntaisen kommunikaation vahvistamiseen
koko yhtiössä. Samalla erillisistä intraneteistä
luovutaan.

Luotettava yhteistyökumppani
Traffic Management Finlandin palvelut ja
sen tarjoama avoin data ovat avainasemassa liikenteen kehittämisessä ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Siksi on tärkeää, että niin
julkinen sektori kuin yritykset tuntevat yhtiön tarjonnan, ja että sen palveluita osataan
käyttää täysmääräisesti. Tämän vuoksi yhtiö
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Henkilöstön avainlukuja vuonna 2019
Keskimääräinen työsuhteen pituus

Henkilöstön keski-ikä

45,8

haluaa olla reilu ja luotettava kumppani sekä
kertoa avoimesti asioistaan.

vuotta

Sairauspoissaoloprosentti

3,3

12,6

Työtapaturmia

2

Arvonluontia yhdessä kumppaneiden
kanssa

vuotta

Työmatkatapaturmia

5

Tytäryhtiöiden henkilömäärä

Uusi liikenteen ekosysteemi, jossa älyliikenne
ja sen tarjoama tieto palvelee kaikkia, ei synny yksin. Vasta toimiessaan saumattomasti
yhteen yhteistyökumppaneidensa kanssa
TMF voi luoda arvoa yhteiskunnalle.
Yhtiön tärkeitä yhteistyökumppaneita
ovat muun muassa julkiselta sektorilta Puolustusvoimat, Väylävirasto, Traficom, Tulli ja
Poliisi. Yksityisellä sektorilla yhtiö taas mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja palveluiden
luomisen tarjoamalla avointa dataa ja siihen
liittyviä palveluita. Yhtiö tarjoaa tietoalustallaan avointa dataa liikenteen ekosysteemin
toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää
liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat.

Jatkuvaa vuoropuhelua
TMF on luotettava ja tasapuolinen kumppani, joka toimii tehokkaasti ja avoimesti. Tämän
lisäksi yhtiö tuo aktiivisesti esille, miten se voi
tarjota eri yrityksille mahdollisuuksia luoda
uusia palveluita ja kehittää liiketoimintaansa.
Vuoden 2019 aikana kaikkien merkittävien
yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty dialogia, jota jatketaan myös vuonna 2020.
Tutustu lisää kumppanuusmahdollisuuksiimme TMF:n nettisivuilla.

Lennonvarmistus 438

Yhteensä
1 103

Rautatieliikenteenohjaus 469
Tieliikenteenohjaus 74
Meriliikenteenohjaus 100
TMF 22
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Taloudellinen vastuu
Neljän liikennemuodon yhdistäminen samaan osakeyhtiömuodossa
toimivaan konserniin tuo uusia mahdollisuuksia kehittää taloudellista
tehokkuutta. Tässä hyödynnetään yhteisiä hankintoja, tukipalveluita,
IT-infrastruktuuria ja toimitiloja. Näin voidaan vapauttaa taloudellisia
resursseja toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden edelleen
kehittämiseen sekä saavuttaa suoria kustannussäästöjä.

Maksetut verot ja veroluontoiset maksut, miljoonaa euroa

2019

Tulovero

4,9

Työnantajamaksut

0,6

Varainsiirtoverot

0,9

Muut verot ja veroluonteiset maksut

0,7

Kerätyt verot, miljoonaa euroa

22,4

Lähdeverot

0,0

Arvonlisäverot, hankinnat
Maksetut ja tilitetyt verot yhteensä
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Luotu arvo sidosryhmille
Vuonna 2019 yhtiö on tuottanut liikenteenohjauspalvelut liikenteen loppukäyttäjille
suunniteltua tehokkaammin. Väylävirasto
tilaa nämä palvelut rautatie-, meri-, ja tieliikenteen osalta, ja lennonvarmistustoiminnan
asiakkaita ovat pääosin eri lentoyhtiöt ja lentoasemaoperaattori Finavia. Suomalainen yh-

teiskunta hyötyy laajasti, kun liikennejärjestelmä toimii tehokkaasti ja liikuttaa ihmiset ja
tavarat turvallisesti, sujuvasti ja tehokkaasti
sekä ympäristöä säästäen paikasta toiseen.
Konsernin liikevaihto oli 221,9 miljoonaa
euroa ja tilikauden tulos ennen veroja 20,8
miljoonaa euroa. Maksettavia veroja ja veroluonteisia maksuja oli yhteensä 7,1 miljoonaa
euroa. Kaikki verot maksettiin Suomeen. Yhtiö ei maksa eikä tilitä veroja OECD:n määrittelemiin veroparatiisivaltioihin eikä ole saanut tukea kyseisistä maista. Tilikauden aikana
yhtiö sai julkisia tukia 1,7 miljoonaa euroa
pääasiassa lennonvarmistuskoulutuksen järjestämiseen. Yhtiön aiemmin saamia EU-tukiennakoita palautettiin 0,9 miljoonaa euroa.

2019

Palkkaverot
Arvonlisäverot, myynnit

Toiminnan tehokkuuden parantaminen on
yksi Traffic Management Finlandin strategisista painopisteistä. Veronmaksajat rahoittavat merkittävän osan yhtiön toiminnasta
ja yhtiö kokee, että tämä velvoittaa sitä pitämään hyvää huolta taloudellisesta tehokkuudesta. Taloutta johtaa konsernitasolla CFO,
talous- ja rahoitusjohtaja.

74,7
-56,8
47,3
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Katalysaattori uusille yrityksille ja
vaikuttavuudelle
Traffic Management Finland haluaa kasvattaa
rooliaan turvallisen, sujuvan ja ympäristöystävällisen liikenteen mahdollistajana yhteistyössä
liikenteen ekosysteemin eri toimijoiden kanssa.
Tavoitetta edistääkseen yhtiö kehittää tietoalustaa liikenteen toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden ja yhtiön
omaa dataa. Samalla se luo liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrityksille ja mahdollistaa
uusien, koko yhteiskuntaa hyödyttävien liikenteen innovaatioiden syntymisen.
Tavoitteeseen päästäkseen yhtiö panostaa uusien palveluiden kehittämiseen aiempaa enemmän seuraavien vuosien aikana.
Kehitykseen tehdyt investoinnit tuovat pitkällä aikavälillä yhtiölle uusia asiakkuuksia ja
liikevaihtoa. Uusia, yhteiskuntaa hyödyntäviä palveluita pyritään kehittämään avaamalla dataa ja luomalla kumppanuuksia liikenteen ekosysteemin kanssa.

LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS

mukaan, millä on eniten vaikuttavuutta yhteiskunnan kannalta.
Lähitulevaisuudessa Traffic Management
Finlandin tavoitteena on mitata ja todentaa
yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan perinteisten tulosmittareiden lisäksi myös muilla
mittareilla, jotka liittyvät yhtiön strategisiin
keihäänkärkiin: liikenteen turvallisuuteen,
sujuvuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
Tavoitteena on kuvata yhtiön palveluiden
vaikuttavuutta sidosryhmille muun muassa eurojen ja ilmastopäästöjen vähenemisen
näkökulmasta.

Maksettavia veroja ja
veroluonteisia maksuja oli
yhteensä 47,3 miljoonaa euroa.
Kaikki verot maksettiin Suomeen.”

Kohti laajempaa yhteiskunnallista
vaikuttavuutta ja tehokkaampaa toimintaa
Vuonna 2020 yhtiö panostaa operatiivisen
toiminnan kehittämiseen liikenteenohjauksessa, kehittää ekosysteemi- ja alustapalveluita sekä suuntaa talouden resursointia sen
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Traffic Management Finland Oy, Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
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