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Kohti maailman turvallisinta, 
sujuvinta ja ympäristö-   
ystävällisintä liikennettä

Tarjoamme ja kehitämme liikenteenohjauksen ja -hallinnan 
palveluita kaikissa liikennemuodoissa. Autamme ihmiset ja tavarat 
perille turvallisesti, sujuvasti ja ympäristöä huomioiden. Älykkäät 
liikenteenohjauspalvelut, digipalvelut yrityksille ja kuluttajille sekä 
ajantasainen liikennetieto vauhdittavat Suomen kehittymistä 
kestävän liikenteen ja logistiikan edelläkävijäksi. 

Haluamme olla erinomainen ja houkutteleva työpaikka huippuosaajille. 
Palveluksessamme on 1100 ammattilaista.

Emoyhtiö
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Tytäryhtiöt
• Fintraffic Lennonvarmistus Oy  

vastaa lennonvarmistuksesta. 

• Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy  
vastaa meriliikenteenohjauksesta.

• Fintraffic Raide Oy vastaa  
raideliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.

• Fintraffic Tie Oy vastaa  
tieliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.

Vuosikatsaus 2020 
Strategia, vuoden 2020 

keskeiset tapahtumat ja katsaus 

vastuullisuuteen.

Hallinnointi- ja 
palkitsemisselvitys 2020
Tietoa yhtiön hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä sekä toimitusjohtajan 

ja hallituksen jäsenten palkoista ja 

palkkioista. Lue raportti täältä.

Toimintakertomus ja 
tilinpäätös 2020 
Kuvaus yhtiön toiminnasta 

vuodelta 2020 sekä yhteenveto 

yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta.  

Lue raportti täältä. 

https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallituksen_toimintakertomus_ja_Tilinpaatos_2020.pdf
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Vuosi 2020
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Fintrafficin tavoitteena on omalta osaltaan olla 

rakentamassa Suomeen maailman turvallisinta, 

sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä. 

Meidän mielestämme se tapahtuu nostamalla 

liikennejärjestelmän digitalisaatioastetta erin-

omaisen yhteistyöverkoston ja huippuosaavan 

henkilöstömme kanssa. 

Maailmanluokan liikenteen ekosysteemin 

luominen Suomeen on syksyllä tarkennetun stra-

tegiamme keskeinen tavoite ja viemme sitä mää-

rätietoisesti eteenpäin. Erityisesti tämä tarkoit-

taa liikennejärjestelmän digitalisaatiota tiedon 

hyödyntämiseksi ristiin eri liikennemuotojen, 

väylien, kulkuneuvojen, palvelutuottajien ja lop-

puasiakkaiden välillä. Tämä on edellytys toimivi-

en matkaketjujen ja kilpailukykyisten logististen 

ketjujen toteuttamiselle. Jotta liikennetieto olisi 

laajasti ja ehyesti alan toimijoiden käytössä, olem-

me kutsuneet liikennealan toimijat mukaan suun-

nittelemaan liikenteen ekosysteemin kokonai-

suutta sekä määrittämään sen yhteisiä tavoitteita 

ja toimintatapoja. Tuemme suomalaisten liiken-

netoimijoiden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia 

menestyä myös niin, että rakennamme vähitel-

len jokaiselle liikennemuodolle reaaliaikaisen 

digitaalisen tilannekuvan liikennejärjestelmäs-

tä. Tätä tilannekuvaa jaamme ulospäin kansa-

Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesta 

koronapandemiasta johtuen 

poikkeuksellinen. Liikennemäärät 

romahtivat kaikissa liikennemuodoissa, 

kun vapaa-ajan matkustus loppui, 

ihmiset jäivät koteihinsa etätöihin ja 

kaikenlaisia kokoontumisia pyrittiin 

mahdollisuuksien mukaan välttämään. 

Sitä, minkälaiset seuraukset tällä 

on tulevaisuuden liikkumiseen ja 

miten joukkoliikennettä ja muita 

liikennepalveluita tuottavat yritykset 

toipuvat kriisistä, emme vielä tiedä.
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Maailmanluokan 
liikenteen ekosysteemin 
luominen Suomeen on 

syksyllä tarkennetun strategiamme 
keskeinen tavoite ja viemme sitä 
määrätietoisesti eteenpäin.”

laisten, yritysten ja koko yhteiskunnan tarpeisiin 

mahdollistaen näin entistä kestävämpää ja vähä-

päästöisempää liikennettä. Ilokseni voin todeta, 

että työ liikennejärjestelmän digitalisaatioasteen 

nostamiseksi on lähtenyt hyvin käyntiin. 

Liikenteenohjauksemme maalla, merellä ja 

ilmassa tarjosi läpi koko vuoden laadukasta ja 

häiriötöntä palvelua. Tuotimme tie-, meri- ja rau-

tatieliikenteenohjauspalveluita aiempaa vuot-

ta tehokkaammin muun muassa prosesseja ja 

osaamista kehittämällä, investoimalla tietojär-

jestelmiin ja teknologiaan, organisoimalla toi-

mintojamme tehokkaammin ja kilpailuttamalla 

lukuisia ostopalveluita sekä hallintoon että ope-

ratiiviseen toimintaan liittyen. Yhtiömme on 

omistajastrategisten linjausten mukaisesti si-

toutunut parantamaan palvelutasoaan ja samal-

la tehostamaan liikenteenohjauksen palvelutuo-

tantoa 30 miljoonalla eurolla lähivuosina. Meille 

on tärkeää tuottaa laadukkaita palveluja mahdol-

lisimman kustannustehokkaasti.

Toimintamme prioriteetit ovat kirkkaat: kai-

kissa tilanteissa liikenteen turvallisuus tulee 

ykkösenä. Sen jälkeen tulevat sujuvuus, toimin-

tavarmuus, varautuminen ja kustannustehok-

kuus sekä muiden yhteiskunnallisten hyötyjen 

tuottaminen. Vasta näiden jälkeen tulee voiton 

tuottaminen. Valtion erityistehtäväyhtiönä ta-

voittelemme maltillista kannattavuutta. Vuoden 

2020 osalta tähän tavoitteeseen ei päästy, vaan 

vuosi jäi koronapandemian vaikutusten vuoksi 

kahdeksan miljoonaa euroa tappiolliseksi. Pan-

demian vaikutus kohdistui voimakkaimmin kan-

sainväliseen liikkumiseen vaikuttaen erityisesti 

lentoliikenteen volyymeihin ja sitä kautta len-

nonvarmistuksen tuottoihin. Vaikka lennonvar-

mistuksen toimintaa sopeutettiin voimakkaasti, 

toimenpiteet eivät riittäneet kattamaan tulojen 

menetyksiä ja toiminta oli vahvasti tappiollista. 

Meri- tie- ja raideliikenteen osalta kannattavuus 

oli suunnitellulla tasolla poikkeuksellisen kan-

nattavan edellisen vuoden jälkeen. Liikennevo-

lyymit olivat kauttaaltaan normaalia pienempiä 

erityisesti henkilöliikenteessä.

Yhteiskunnan rattaiden pyörimisen kannal-

ta olemme keskeinen toimija. Suurimpia toimin-

taamme liittyviä riskejä ovat meistä johtuvat 

vakavat onnettomuudet sekä tieto- ja kybertur-

vallisuuteen liittyvät uhat. Jatkoimme määrätie-

toisesti ja systemaattisesti turvallisuuden ja va-

rautumisen tason parantamista. Käynnistimme 

laaja-alaisen ja monivuotisen kehitysohjelman 

tieto- ja kyberturvallisuuden tason nostamiseksi 

kaikissa liikennemuodoissamme, kasvatimme 

merkittävästi siihen liittyviä taloudellisia panos-

tuksia ja tiivistimme yhteistyötä avainsidosryh-

mien ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. 

Vuoden päätteeksi uudistimme visuaalisen 

ilmeemme ja vaihdoimme nimemme. Brändi-

uudistuksella saimme kaikkien liikennemuoto-

jen käyttöön yhden yhteisen logon ja visuaalisen 

ilmeen, jotka viestivät yhtiön roolista liikenteen 

uudistajana. Kaikkien liikennemuotojen käytös-

sä olevan logon F-kirjaimen kolmikerroksisuus 

kuvaa liikennejärjestelmää: alin kerros edustaa 

infrastruktuuria, keskimmäinen kerros liikenne-

tietoa sekä digitaalisuutta ja ylin kerros loppu-

käyttäjien palveluita. Kilpailukykyisessä liiken-

nejärjestelmässä tarvitaan kaikkia kerroksia ja 

kerrosten on toimittava saumattomasti yhdessä. 

Me toimimme nyt entistä yhtenäisempänä liiken-

teenohjausyhtiönä, paremmin tunnistettavalla ja 

muistettavalla nimellä. Me olemme nyt Fintraffic.

Strategiamme tavoitteena on luoda Fintraffi-

cista työpaikka, jossa työskentelee motivoitunei-

ta alansa parhaita osaajia. Haluamme, että työn-

tekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä 

erinomaisessa työpaikassa. Tavoitteenamme on 

yrityskulttuuri, joka pohjautuu arvostavaan koh-

taamiseen ja yhdessä tekemiseen, on ratkaisu-

keskeinen sekä tukee innovatiivisuutta ja kykyä 

uudistua. 

Vuosi on ollut koronapandemian vuoksi haas-

tava ja koko henkilöstö on joutunut työskente-

lemään poikkeusolojen keskellä. Perustimme 

erillisen koronatyöryhmän, joka linjasi toimin-

taamme ja ohjeisti henkilöstöämme muuttuvis-

sa tilanteissa. Haluan kiittää fintrafficilaisia va-

rautumisohjeiden noudattamisesta pandemian 

aikana. Työpaikoillamme ei tapahtunut yhtään 

todennettua työperäistä koronatartuntaa.

Haluan kiittää viime vuoden erinomaisesta 

toiminnasta ja yhteistyöstä niin henkilöstöä kuin 

kaikkia yhteistyökumppaneitammekin. On ilo 

edistää kestävän liikennejärjestelmän kehittä-

mistä ja suomalaisten hyvinvointia teidän kaik-

kien kanssa!

Pertti Korhonen
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Vuoden 2020 avainluvut

182,4 M€ -8,0 M€ 1 125
(221,9 M€) (21,3 M€) (1 091) 

Liikevaihto Liikevoitto Henkilöstö keskimäärin

09 344 TB
vakavaa onnettomuutta(10) estettyä karilleajoa (295) siirrettyä dataa 

Digitraffic-palvelussa
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Lennonvarmistus

Palvelumme
• Suomen ilmatilan käytön hallinta sekä 

lentoreitti- ja lennonvarmistuspalvelut 22 
lentoasemalla Suomessa

• lennonvarmistuksen tarvitseman infra-
struktuurin ja järjestelmien suunnittelu 
ja ylläpito kansainvälisten vaatimusten 
mukaan

• lentopelastukseen ja aluevalvontaan liit-
tyvät erityistehtävät

• koulutus- ja konsultointipalvelut.

Raideliikenteenohjaus

Palvelumme
• rautateiden liikenteenohjaus
• liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen 

yhteen sovittamiseksi
• kapasiteetinhallinta
• käyttökeskustoiminta 
• junamatkustukseen liittyvät 

matkustajainformaatiopalvelut
• vastuu turva- ja teknisestä valvomosta
• asiantuntija- ja koulutuspalvelut.

Tieliikenteenohjaus

Palvelumme
• tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut 

tieliikennekeskuksissa
• maanteiden avo-osuuksien, tun-

neleiden ja rajanylityspaikkojen 
liikenteenhallintajärjestelmät 

• liikennevalojen käyttö- ja valvontajär-
jestelmät sekä automaattivalvonnan 
tekniikka

• tiesäälaitteisto, -järjestelmät ja 
-analytiikka

• liikenteenmittaus ja -analytiikka

Meriliikenteenohjaus

Palvelumme
• alusliikennepalvelut
• turvallisuusradiotoiminta
• kansainvälisten merialueiden valvonta
• radionavigointipalvelut.

Liikenteen ekosysteemi

Palvelumme
• liikennealan toimijoiden yhteistyön edistä-

minen*: yhteistyön, investointiratkaisujen 
ja yhteiskehitysratkaisujen koordinointi

• liikenteen digitaalisen infrastruktuurin ke-
hittäminen*: tekninen tietoalusta, data ja 
digitaalisen liiketoiminnan peruspalvelut

• digitaalisen sääntökirjan kokoaminen*: 
mallipohjat, standardisopimukset, yhteis-
työn ja tiedonsiirron standardit

• valmiiden palveluiden jatkuva kehittämi-
nen: Digitraffic, Liikennetilanne-palvelu, 
Palauteväylä.

Liiketoiminta-alueet lyhyesti

Liikevaihto 49,3 (80,2) M€
Henkilöstö 443 (441)

Liikevaihto 69,6 (74,4) M€
Henkilöstö 465 (464)

Liikevaihto 43,5 (44,0) M€
Henkilöstö 80 (71)

Liikevaihto 18,1 (21,7) M€
Henkilöstö 101 (99)

* Tehdään yhteistyössä liikenteen ekosystee-
missä mukana olevien toimijoiden kanssa.
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TAMMIKUU

Julkaisimme uuden version 
Liikennetilanne-sovelluksesta. 
Käyttäjät löytävät sovellukses-
ta nyt entistä tarkempaa tie-
toa tieliikenteen olosuhteista 
ja muuttuvista opasteista sekä 
tietoa junien reaaliaikaisista 
aikatauluista.

HELMIKUU 

Työ Kaakkois-Suomen rata-
verkon kauko-ohjausjärjestel-
män uudistamiseksi jatkui. 
KAKO-hanke kehittää liikenne-
ohjaajan työtä joustavammak-
si, sujuvoittaa matkantekoa ja 
parantaa liikenteenohjauksen 
varautumistasoa.

Vuoden 2020 
tapahtumia

01 0302 04 05

MAALISKUU

Koronapandemian aiheuttamat rajoitus-
toimet käynnistyivät, minkä seuraukse-
na käynnistimme lennonvarmistuksessa 
yt-neuvottelut. Neuvottelujen seurauk-
sena koko lennonvarmistuksen henkilös-
tö lomautettiin.

Liityimme One Sea -ekosystemiin, jos-
sa meidän roolimme on osaltamme 
edistää turvallisuutta itseohjautuvassa 
meriliikenteessä.

Otimme kevään aikana meriliiken-
nekeskuksissamme käyttöön uuden 
Cadis-järjestelmän, joka edistää Suo-
men rannikkoalueen ja Saimaan syvä-
väylän alusten turvallista liikkumista 
sekä ennaltaehkäisee onnettomuuksia 
entistä aikaisemmassa vaiheessa.

Allekirjoitimme YSP Oy:n kanssa kump-
panuussopimuksen koskien Kehä I:n 
Mestarintunnelin ohjausjärjestelmän 
uusimista ja käyttöönottoa testauksi-
neen vuosien 2020 –2022 aikana.

HUHTIKUU

Siirryimme huhtikuun lopussa rataver-
kon jännitekatkojen varalle suunnitel-
lussa prosessissa uuteen aikaan, kun 
siihen liittyvä järjestelmätoiminnalli-
suus siirrettiin osaksi rataurakoitsijoiden 
mobiilialustaa.

Ryhdyimme osana Digirata-hanketta pi-
lotoimaan tulevia paikannusjärjestelmiä. 
Asensimme ensimmäisessä pilotissa 
paikannuslaitteistoa kahteen veturiin.

Käynnistimme Uudenmaan ratojen 
kunnossapidon yhdessä Väylän ja GRK 
Railin kanssa. Allianssimme vastaa Uu-
denmaan ratojen kunnossapidosta seu-
raavien viiden vuoden ajan.

Yhteistyössä liikenne- ja viestintä-
ministeriön, Väyläviraston, Trafico-
min, VR-Yhtymän ja Helsingin seu-
dun liikenteen kanssa tekemämme 
Digirata-selvitys valmistui. Ehdotam-
me, että Suomi ottaisi käyttöön mo-
dernin radioverkkopohjaisen junien 
kulunvalvontajärjestelmän.

Lisäsimme Liikennetilanne-sovelluk-
seen kaikki Suomessa toimivat kaasun 
tankkausasemat sekä kokeiluluonteiset 
tieliikenteen olosuhde- ja häiriöviestit.

TOUKOKUU 

Voitimme kansainvälisen tarjouskilpai-
lun 70 luxemburgilaisen lennonjohtajan 
kouluttamisesta Avia Collegen simulaat-
torissa Vantaalla vuonna 2021.

Solmimme kumppanuussopimukset 
koskien Väyläviraston koordinoimia 
Cross-Border Cooperation -hankkeita, 
joissa kehitetään tulevina vuosina Suo-
men itärajan rajanylityspaikkojen infra-
struktuuria. Työssä ovat mukana tie- ja 
raideliikenteenohjaukset.

Järjestimme varsinaisen yhtiökokouksen 
26.5.2020 etäkokouksena.

112 Suomi -mobiilisovelluksen käyt-
täjät, joita on jo 1,7 miljoonaa, saavat 
nyt sovelluksesta avullamme myös 
tieliikennetiedotteet.
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KESÄKUU

Julkaisimme verkkosivuillam-
me uuden palvelun, joka kokoaa 
yhteen ja jakaa tietoa rautatie- ja 
tieliikenteen liikennemääristä.

Käynnistimme raideliikenteen-
ohjauksessa Komentosilta-pro-
jektin, jonka tavoitteena on luoda 
visio liikenteenhallinnan toimin-
nasta vuonna 2030 sekä aske-
leet vision saavuttamiseksi. 

Käynnistimme testiradan ra-
kentamisen Kouvola-Kotka/
Hamina-rataosuudelle osana 
Digirata-hanketta. 

HEINÄKUU

Väylävirasto tilasi yhtiöl-
tämme Tilannejohtaja-pal-
velun Helsinkiin ja Tam-
pereelle. Tavoitteena on 
raideliikennöinnin mahdollisim-
man nopea palautuminen vau-
rio- ja onnettomuustilanteissa.

LOKAKUU

Julkaisimme lokakuus-
sa uudistetun strategi-
an, jonka tavoitteena on 
rakentaa Suomeen maa-
ilman turvallisin, suju-
vin ja ympäristöystäväl-
lisin liikennejärjestelmä.

06 0907 10 11 12

SYYSKUU

Käynnistimme uuden rautateiden mat-
kustajainformaatiojärjestelmän, RA-
MIn, pilotoinnin Espoon Leppävaarassa. 
Tavoitteena on tarjota junamatkustajille 
aiempaa tasalaatuisempia ja yhtenäi-
sempiä kuulutuksia koko Suomessa.

Lisäsimme Liikennetilanne-palveluun 
tiedot lähtevistä ja saapuvista lennoista. 
Nyt palvelusta on saatavilla tietoa kaikis-
ta liikennemuodoista.

MARRASKUU

Uusi operatiivinen raideliikenteenoh-
jauksen kapasiteettiohjaus aloitti toi-
mintansa. Kahdeksan uutta kapasiteet-
tiohjaajaa vastaa Helsingin aseman sekä 
Ilmalan ratapihan raiteistonkäytöstä ja 
kapasiteetinhallinnasta.

Käynnistimme meriliikenteenohjaukses-
sa eVäylä-kehityshankkeen, jossa raken-
netaan meriliikenteen uutta digitaalista 
tilannekuva- ja tiedonvaihtopalvelua au-
tomatisoituvan meriliikenteen tarpeisiin.

Otimme loppuvuodesta vetovastuun 
Central Baltic EfficientFlow -projektin 
satamasovelluksen laajentamisesta 
valtakunnalliseksi. Tavoitteena on ja-
kaa projektissa kehitetty Rauman Sa-
taman satamasovellus kaikkiin Suo-
men satamiin.

Käynnistimme tieliikenteenohjaukses-
sa Ilmatieteen laitoksen kanssa hank-
keen, jonka tavoitteena on selvittää 
Internet of Things (IoT) -sensoriteknolo-
gian hyödyntämistä tiesääennusteiden 
parantamisessa.

JOULUKUU

Vuonna 2019 Helsinki-Vantaan lento-
asemalla toteutettu tuloreittiuudistus on 
tuottanut erinomaisia tuloksia. Jatkuvan 
liu’un menetelmän ansiosta lähestymis-
vaiheen päästöt ovat vähentyneet 10–30 
prosenttia. Myös melutaso on laskenut.

Valmistelimme Traficomin kanssa dro-
ne-lennättäjien käyttöön tarkoitettua 
SkyNavX-palveluportaalia, jossa rekiste-
röityminen tuli pakolliseksi niin ammat-
timaisesti kuin harrastajapohjalta toimi-
ville lennättäjille tammikuussa 2021. 

Solmimme Sähköautoilijat ry:n kanssa 
sopimuksen. Sopimuksen ansiosta kaik-
ki Suomen sähköautojen latauspisteet 
löytyvät nyt Liikennetilanne-palvelusta.

Julkistimme brändiuudistuksen. Kaik-
kien yhtiöidemme nimiä yhdistää nyt 
Fintraffic. Vuoden 2021 alusta lähtien 
emoyhtiömme tunnetaan nimellä Lii-
kenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, ja 
tytäryhtiömme nimillä Fintraffic Len-
nonvarmistus Oy, Fintraffic Raide Oy, 
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy ja 
Fintraffic Tie Oy.
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Toimintaympäristö ja 
strategia
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Toimintaamme keskeisesti vaikuttavia trendejä 

ovat tavoite vähäpäästöisestä liikenteestä sekä 

liikenteen tehokkuuden parantaminen. Myös 

ihmisten liikkuminen muuttuu. Liikkumisen 

muutosta vauhdittavat esimerkiksi digitalisaa-

tio, kaupungistuminen, ihmisten ikääntyminen, 

ilmastonmuutos, jakamistalous ja julkinen vel-

kaantuminen. Vuonna 2020 toimintaympäris-

töä muovasi voimakkaasti myös koronapande-

mia ja sen aiheuttamat seuraukset.

Pitkällä aikavälillä kaupungistuminen kas-

vattaa joukkoliikenteen ja sujuvien matkaketju-

jen kysyntää. Ikääntyvä väestö suosii yhä enem-

män joukkoliikennettä. Ympäristötietoisuuden 

lisääntyminen muuttaa kuluttajien käyttäyty-

mistä entistä energiatehokkaammaksi ja vähä-

päästöisemmäksi. Autojen omistaminen vaih-

tuu osin jakamistalouden ratkaisuihin, joiden 

kehittymistä kulkuneuvojen älyn ja autonomian 

lisääntyminen vauhdittavat.

Pandemia on lisännyt sekä monien yritysten 

että julkisten toimijoiden velkaantumista merkit-

Tavoitteena turvallinen, tehokas 
ja vähäpäästöinen liikenne

tävästi. Tilanne näkyy konkreettisesti myös lii-

kennealan yrityksissä, joista useilla palveluiden 

kysyntä on romahtanut. Tämä on johtanut siihen, 

että paine tehdä asioita uudella tavalla, entistä te-

hokkaammin ja vastuullisemmin, on kasvanut.

Pandemialla on ollut myös muita vaikutuk-

sia. Etätyön ja -kokousten suosio on kasvanut, 

ja niiden ansiosta olemme voineet vähentää 

liikkumista. Erityisen kauaskantoisia seurauk-

sia tällä voi olla työmatkailun määrään etenkin 

lentoliikenteessä. Digitalisaatio on ottanut ison 

harppauksen. Erilaiset liikenteen digitaaliset 

sovellukset ovat kasvattaneet suosiotaan, kun 

esimerkiksi käteisen käyttö maksuvälineenä on 

vähentynyt entisestään.

Olemme pandemian ansiosta oppineet optimoi-

maan liikkumistamme entistä paremmin myös 

kaupungeissa. Esimerkiksi kaupassa ja apteekis-

sa voi käydä samalla reissulla, ja ostokset voi tehdä 

harvemmin ja järkevämmin. Eikä kaikkia matkoja 

tarvitse tehdä itse – muun muassa erilaisten ruoka-

lähettipalveluiden suosio on räjähtänyt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tavoitteet Keskeisiä mittareita

Turvallinen, sujuva liikenne ja 
optimoitu liikennejärjestelmä

Yhtiöstä johtuvien vakavien onnettomuuksien tai vahinkojen määrä  
(vuonna 2020 0 kpl).

Laadukkaat ja tehokkaat 
liikenteenohjauksen palvelut

Vuosittainen toiminnan tehostuminen (vuonna 2020 raide-, meri- ja tieliikenteen 
palvelut tuotettiin noin 3 milj. euroa alemmalla kustannustasolla kuin vuonna 
2019 toiminta- asteen noustessa samalla ajanjaksolla merkittävästi).

Paremmat palvelut 
matkustajille ja logistiikalle

Ekosysteemin tietoalustan (Digitraffic) rajapintakutsujen määrä (vuonna 2020 
3,2 miljardia kutsua, kasvua vuodesta 2019 25 %). Liikenteen ekosysteemityöhön 
ilmoittautuneiden organisaatioiden määrä (vuonna 2020 56 kpl).

Kasvava lisäarvo asiakkaille 
ja sidosryhmille

Lennonvarmistuksen asiakastutkimuksen yleisarvosana 4,2 (3,8 / 1–5).
Raideliikenteenohjauksen päivittäistason yhteistyön yleisarvosana
sidosryhmiltä 8,68 (4–10).

Erinomainen ja 
uudistuva työyhteisö

Työilmapiirin arvosana henkilöstöpulssissa (vuonna 2020 3,8 asteikolla 1–5). 
Johtamisen arvosana henkilöstöpulssissa (vuonna 2020 4,0 asteikoilla 1–5).

Päästöt pienenevät Kotimaan liikenteen khk-päästöt (vuonna 2019 11,3, milj. t CO2-ekv, vuonna 2018 
11,7 milj. t CO2-ekv), lähde: Tilastokeskus. Jatkuvan liu´un lähestymisten osuus 
(CDO) 77 %, lähde: Finavia, Fintraffic lennonvarmistus. 
Raideliikenteen markkinaosuus matka- ja logistiikkaketjuissa (vuonna 2019 
5,4 %), lähde: EU/LVM.

Joukkoliikenne kasvaa Joukkoliikenteen markkinaosuus henkilöliikenteen kilometreistä 7 %,  
lähde: Traficom 2016.

Kaikkien kustannukset 
alenevat

Kotitalouksien liikkumiskustannukset kulutusmenoista 15 %, lähde: Tilastokes-
kus 2016. Yritysten logistiikkakustannukset 12,2 % BKT:sta, lähde: Logistiikka 
2018 -selvitys.

Onnettomuudet minimiin Tieliikenteessä kuolleet 220 (205 v. 2019), lähde: Traficom/Liikenneturva, 2020. 
Meriliikenteen karilleajojen estäminen 9 (10 kpl 2019), lähde: Fintraffic VTS.  
Fintrafficin tuottaman avoimen datan määrä 344 TB (295 TB v. 2019), lähde,  
Fintraffic 2020.

Tuloja ja vienti-
mahdollisuuksia 
liikenteen uusista 
palveluista

Liikennealan yritysten määrä 31 000 kpl, lähde: Tilastokeskus, yritystilastot.
Liikennealan yritysten liikevaihto henkilö- ja logistiikkamarkkinassa 20,7 mrd e, 
lähde: Tilastokeskus/TEM. Liikennealan yritysten työllisyys henkilö- ja logistiikka-
markkinassa 60 000, lähde: Tilastokeskus/TEM.

Liikenne tukee 
Suomen kilpailukykyä

Kansainvälisten lentoyhteyksien määrä Suomesta (vuonna 2019 169 (saavutet-
tavuus), lähde: Finavia. Suomen sijoitus avoimessa datassa viides, lähde: Global 
Open Data Index.

Strategia ja vaikuttavuus
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Digitalisaatiosta uutta vauhtia 
Suomen liikennejärjestelmän 
ja uusien palvelujen 
kehittämiseen

STRATEGIA

Julkaisimme syksyllä päivitetyn strategian, joka ulottuu 

vuoteen 2024. Strategian tavoitteena on rakentaa Suomeen 

maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin 

liikenne. Haluamme tarjota maailman parasta 

liikenteenohjausta ja palvelua ekosysteemille. 

Päästöjen vähentäminen, saavutettavuuden 

ylläpitäminen, kilpailukyvyn parantaminen ja 

talouden haasteiden voittaminen edellyttävät 

entistä enemmän liikennejärjestelmältä ja sen 

tarjoamilta palveluilta. Liikenteenohjaus ja lii-

kennedata siihen liittyvine palveluineen ovat 

avainasemassa liikennejärjestelmän kehittämi-

sessä. Kuinka me Fintrafficissa aiomme saavut-

taa visiomme ja strategiset tavoitteemme tässä 

tilanteessa? Kehitysjohtaja Sanna Reponen ja 

vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho vastaavat. 

Mikko: Uusien palvelujen luominen nopeas-

ti mahdollistaa Suomelle liikennejärjestelmän 

täysimääräisen hyödyntämisen. Jotta tämä to-

teutuu, liikennejärjestelmän digitalisaatioastet-

ta tulee nostaa voimakkaasti. Tämä tapahtuu 

rakentamalla liikenteen tapahtumista ja infra-

struktuurista nykyistä kattavampi reaaliaikai-

nen tilannekuva niin maalla, merellä kuin ilmas-

sa. Tätä tarvitaan, jotta alan yritykset voivat 

kehittää omia palvelujaan. Me voimme omalta 

osaltamme vaikuttaa liikenteenohjauksen palve-

luilla ja avoimella datalla siihen, kuinka optimoi-

tu liikennejärjestelmä meillä on. 

Sanna: Teemme aktiivisesti töitä liikenne-

järjestelmän digitalisaatioasteen nostamiseksi. 

Liikennejärjestelmän infrastruktuurin ja tapah-

tumien reaaliaikaisen mallinnuksen avulla voim-

me hallita, jalostaa ja jakaa liikenteeseen liitty-

vää reaaliaikaista tietoa, optimoida liikennettä 

sekä auttaa alan toimijoita kehittämään uusia 

palveluja. Liikennetiedon ja datan hyödyntämi-

nen onkin ottanut koronan ansiosta suuren loik-

kauksen eteenpäin. 

Mikko: Tätä kaikkea me emme voi kuiten-

kaan tehdä yksin, vaan tähän tarvitaan lii-

kennealan toimijoiden yhteistyötä. Tavoit-

teenamme on tietoa parhaiten hyödyntävän 

liikennetoimijoiden verkoston synnyttäminen 

Suomeen. 

Sanna: Koronapandemian aiheuttaman 

tilanteen ansiosta liikennealan toimijat ovat 

Sanna Reponen

kehitysjohtaja

Mikko Saariaho

vaikuttavuusjohtaja 



14

VUOSI 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA LIIKETOIMINTA VASTUULLISUUS

FINTRAFFIC / VUOSIKERTOMUS 2020

entistä halukkaampia yhteistyöhön. Yrityk-

set haluavat rakentaa sujuvia matkaketjuja, 

niin että esimerkiksi yhdellä sovelluksella voi 

ostaa helposti matkan Hangosta Hailuotoon. 

Sama koskee myös tavaralogistiikkaa. Kun 

paketti liikkuu sujuvasti eteenpäin, se tuo 

merkittäviä säästöjä kaikille. Voimme vauh-

dittaa tätä kehitystä tuomalla verkoston eri 

toimijoita yhteen ja tarjoamalla heille uusien 

palveluiden tarvitsemaa tietoa. Kukaan toi-

mija ei selviä tästä haastavasta tilanteesta 

eteenpäin yksin. 

Kuinka turvallisuus näkyy Fintrafficin 

toiminnassa?

Mikko: Turvallisuuden määrätietoinen pa-

rantaminen on kaiken keskiössä, ja myös yksi 

strategisista kärkihankkeistamme. Olemme si-

toutuneet parantamaan liikenteen turvallisuutta 

älykkäillä liikenteenohjausratkaisuilla ja uusilla, 

reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvilla liikenteen 

palveluilla. Tämä edellyttää toimintakulttuurin 

ja -tapojen jatkuvaa kehittämistä.

Sanna: Liikenteen turvallisuuden paranta-

minen tarkoittaa koko liikennejärjestelmän ko-

konaisturvallisuuden kehittämistä, aina liiken-

teenohjauksesta liikenneonnettomuuksien ja 

ympäristövahinkojen ehkäisyyn sekä kuljetus-

logistiikan turvallisuuteen. Tämä merkitsee 

esimerkiksi varautumistason nostoa, kyber- ja 

tietoturvallisuuden kehittämistä sekä riskien-

hallinnan entistä syvempää ymmärrystä. Mei-

dän varautumistasomme oli jo ennen koronaa 

hyvällä tasolla, mutta sen tärkeys on koronapan-

demian aikana korostunut entisestään. 

Entä Fintrafficin työntekijät, minkälaisia stra-

tegisia tavoitteita teillä on henkilöstön osalta?

Sanna: Koska kyseessä oli vasta meidän toi-

nen toimintavuotemme, työ yhteisen ja yhte-

näisen yrityskulttuurin rakentamiseksi jatkuu 

edelleen. Haluamme rakentaa uudistumista ja 

innovatiivisuutta tukevan yrityskulttuurin, jossa 

tuetaan henkilöstön jatkuvaa oppimista. 

Mikko: Haluamme, että työntekijät kokevat 

tekevänsä merkityksellistä työtä erinomaisessa 

työpaikassa. Myös hyvä johtaminen on meillä 

avainasemassa, haluamme, että se on ammatti-

taitoista, ihmismyönteistä ja reilua.

Minkälaisin mielin katsotte tästä eteenpäin? 

Mikko: Kannamme myös aidosti huolta siitä, 

miltä liikenneala näyttää koronakriisin jälkeen. 

Vaikutukset näkyvät selvimmin joukkoliiken-

teessä, jossa matkustajamäärät ovat romahta-

neet. Olemme jo nähneet merkkejä siitä, että 

perheisiin hankitaan lisää autoja joukkoliiken-

nevälineisiin menemisen välttämiseksi. Joukko-

liikenne ei saa asemaansa takaisin, ellei se tar-

joa hyvää palvelutasoa ja sujuvia matkaketjuja. 

Tämä edellyttää mielestämme Suomessa liiken-

teen ekosysteemin yhteistyön tiivistämistä ja 

datan hyödyntämistä enenevissä määrin ristiin 

eri toimijoiden välillä. Tätä kehitystä haluamme 

määrätietoisesti edistää. 

Sanna: Jotta me voimme menestyä, meidän 

pitää kasvaa aidosti liikennejärjestelmää uudis-

tavaksi toimijaksi. Tämä edellyttää myös oman 

toiminnan uudistamista. Kaikkien pitää onnis-

tua, jotta kokonaisuus toimii. 

Uusien palvelujen 
luominen nopeasti 
mahdollistaa Suomelle 

liikennejärjestelmän täysimääräisen 
hyödyntämisen. Jotta tämä 
toteutuu, liikennejärjestelmän 
digitalisaatioastetta tulee nostaa 
voimakkaasti.”
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Näin vaikutamme

Parannamme liikennejärjestelmän turvallisuutta
• Vähennämme henkilö-, materiaali- ja ympäristö-

vahinkoja onnettomuuksien ehkäisyllä, tiedotuk-
sella ja nopealla häiriötilanteiden korjaamisella. 

• Mahdollistamme tehokkaan 
viranomaistoiminnan.

• Varmistamme turvallisen ja tehokkaan liiken-
nejärjestelmän ennakoimalla järjestelmätason 
muutoksia.

Turvaamme liikenteen sujuvuutta ja Suomen 
saavutettavuutta
• Ennaltaehkäisemme poikkeustilanteita. 
• Edistämme tehokkaita ja kattavia matka- ja 

kuljetusketjuja.
• Mahdollistamme optimoidut matkaketjut, kus-

tannustehokkaan logistiikan sekä hyvän asiakas-
kokemuksen reaaliaikaisella järjestelmätason 
tiedolla. 

Edistämme vähäpäästöistä liikkumista
• Palvelumme auttavat liikenteen päästöjen 

vähentämisessä. 

Vahvistamme kansantaloutta ja  yritysten 
kilpailukykyä
• Tuomme kustannussäästöjä yhteiskunnalle, yri-

tyksille ja kodeille mahdollistamalla liikkumi-
sen sekä väylien suunnittelun ja kunnossapidon 
optimoinnin.  

• Liikennedatamme ja alan yrityksille tuottamam-
me palvelut auttavat käyttäjälähtöisten, kan-
sainvälisesti menestyvien liikkumispalveluiden 
rakentamisessa.

• Houkuttelemme liikenneoperaattoreita mark-
kinoillemme maailmanluokan ohjaus- ja 
tietopalveluilla.

• Luomme edellytykset kaupunkiseuduilla ja kau-
punkien välisessä liikenteessä asiakaslähtöisille 
vaihtoehdoille yksityisautoilulle.

Näin luomme arvoa yhteiskunnalle
Tarkoituksemme on tuottaa maailman parasta liikenteenohjausta ja palvelua liikenteen ekosysteemille

Tätä tarjoamme

Toimivat ja luotettavat peruspalvelut
• Raideliikenteenohjaus
• Tieliikenteenohjaus
• Meriliikenteenohjaus 
• Lennonvarmistus

Ekosysteemipalvelut
• Digitraffic: alusta, joka tarjoaa avoimena data-

na ajantasaista liikennetietoa.
• Liikennetilanne: loppukäyttäjäpalvelu, joka 

tarjoaa liikennetietoa.
• Palauteväylä: kanava, jonka kautta suomalai-

set voivat ilmoittaa ongelmista, antaa palautet-
ta tai tehdä ehdotuksia liittyen liikenneväyliin.

• Muut palvelut, joita tuotamme alan yrityksille 
ja loppukäyttäjille ml. ekosysteemin hallinto-
palvelut, Dronerekisteri.

Liikennejärjestelmän kehittäminen
• Edistämme liikennedatan käyttöä: noin 14  

miljoonaa rajapintakutsua päivässä.
• Vauhditamme yhteistyötä liikenteen eri toimi-

joiden välillä.
• Kehitämme uusia älykkäitä ratkaisuja ja 

palveluita.

Arvonluontimme perusta

Talous
• Liikevaihto palveluiden myynnistä  

182,4 miljoonaa euroa 

Ihmiset
• Yli 1 100 työntekijää 29 paikkakunnalla 

toimipisteessä
• Yhteistyö ja yhteinen arvonluonti kumppa-

neiden ja muiden sidosryhmien kanssa

Liikennedata
• Avoimeen dataan perustuva liikenteen 

 tietoalusta Digitraffic

Työkalut
• Järjestelmät ja laitteet
•  44 liikenteenohjauskeskusta

Tavoitteenamme on 
rakentaa Suomeen 

maailman turvallisin, 
sujuvin ja ympäristö-
ystävällisin liikenne
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Liiketoiminta

Kuva: gettyimages (maksullinen) sijainti:helsinki
https://www.gettyimages.fi/detail/photo/aerial-view-of-an-empty-urban-road-intersection-royalty-free-image/1281507113
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Vastuullamme lennonvarmistuksessa on Suomen 

ilmatilan käytön hallinta sekä lentoreitti- ja len-

nonvarmistuspalvelut 22 lentoasemalla. Vuonna 

2020 aluelennonjohtomme tarjosi palvelua noin 

110 450 lennolle (2019: 272 205), joista Suomen 

ilmatilan ylilentoja oli 24 649 (2019: 62 472). Hel-

sinki-Vantaan lentoasemalla oli viime vuonna 

noin 75 512 (2019: 190 000) ja vuorokaudessa kes-

kimäärin 207 operaatiota (2019: 521).

Huolehdimme siitä, että lentokapteeni saa 

laskeutumisluvan turvallisesti. Jotta lennon-

varmistus toimii, vastaamme lisäksi toiminnas-

sa tarvittavan infrastruktuurin ja järjestelmien 

suunnittelusta ja ylläpidosta kansainvälisten 

vaatimusten mukaan. Tekninen lennonvar-

mistus käsittää muun muassa tutkien, navi-

gaatiolaitteiden ja radiolaitteiden ylläpitämistä 

lentoasemaympäristössä.

Haastava toimintaympäristö
Lennonvarmistuksen vuotta väritti voimakkaas-

ti koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen 

vaikutukset lentoliikenteeseen. Lentoasemat hil-

jenivät, ja suuri osa lennoista peruttiin. Keväällä 

lentoja oli Suomessa jopa 80–90 prosenttia edel-

lisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän, eikä 

12 lentoasemalle liikennöity ollenkaan. Koko 

vuoden osalta lentojen määrä Suomen ilmatilas-

sa supistui lähes 60 prosenttia.

Lentoreittimaksuja alennettiin vuoden aika-

na 1,5 prosenttia.

Lennonvarmistus
Visiomme on, että Suomessa on maailman turvallisin, 

sujuvin ja ympäristömyönteisin ilmatila. Haluamme 

tarjota maailman parasta ilmatilanhallintaa, 

lentoliikenteenohjausta ja liikennetietoa.

Pandemiasta huolimatta saavutimme vuo-

delle 2020 asetetut täsmällisyystavoitteet. 

Olimme täysin viiveettömiä, eikä yhtään lentoa 

jäänyt lennonvarmistuksesta johtuvista syistä 

lentämättä. Myös turvallisuustavoitteet toteu-

tuivat. Ainoastaan taloudellisista tavoitteista 

jäimme selvästi liikennemäärien romahtami-

sen seurauksena, mikä johti merkittäviin so-

peuttamistoimenpiteisiin sekä investointien 

karsimiseen. 

Olemme tehneet paljon toimenpiteitä, jotta 

lentoliikenne voi toimia mahdollisimman op-

timoidusti. Eurocontrolin selvityksen mukaan 

lentoreittiemme tehokkuus on todistetusti huip-

puluokkaa Euroopassa. Reittisuunnittelu, jat-

kuvan liu’un laskeutumiset ja tiivis kansain-

välinen yhteistyö ovat keinojamme päästöjen 

vähentämisessä.

Parempaa tehokkuutta 
kärkihankkeiden avulla
Edistimme kärkihankkeitamme vuoden aikana 

suunnitellusti. Yksi hankkeista on FINEST, jota 

me teemme yhteistyössä Viron lennonvarmis-

tuspalveluja tuottavan Estonian Air Navigation 

Services (EANS) kanssa. Hankkeen tavoitteena 

on yhdenmukaisen, dynaamisen, kustannuste-

hokkaan ja kilpailukykyisen rajat ylittävän len-

nonvarmistuspalvelun tarjoaminen ilmatilan 

käyttäjille. Lentoliikenteen hoitaminen yhtenäi-

sessä ilmatilassa ilman valtion rajoja mahdollis-
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taa lentoyhtiöille tehokkaamman ja siten ympä-

ristöystävällisemmän reittivalinnan. Jatkoimme 

toimintamallin käyttöönottoa, ja tavoitteena on 

saada hanke päätöksen vuonna 2022.

Finavian kanssa yhteistyössä kaavailtu etä-

lennonjohtopalvelu Multi-ROT eteni alkuvuo-

desta 2021, kun allekirjoitimme Finavian kanssa 

yhteisen aiesopimuksen (Memorandum of Un-

derstanding). Palvelun käyttöönotto tarkoittai-

si sitä, että yksi lennonjohtaja voisi työvuoronsa 

aikana vastata useamman lentoaseman lennon-

varmistuksesta etäyhteyksien avulla.

Miehittämättömien ilma-alusten eli drone-

jen yleistyminen lentoliikennemarkkinoilla li-

sää uudenlaisten liikenteenhallintapalveluiden 

tarvetta. Olemme valmistelleet yhteistyössä 

Traficomin kanssa drone-lennättäjien käyttöön 

tarkoitetun palveluportaalin, jossa niin ammatti-

maiset kuin harrastajalennättäjät jatkossa rekis-

teröityvät. Vuoden 2021 alusta lähtien rekiste-

röityminen, oppimateriaaleihin perehtyminen ja 

lennättämiseen liittyvän verkkokokeen suoritta-

minen ovat pakollisia. 

Järjestelmä tukee myös yleisilmailun digitali-

saatiota ja on osa lennonvarmistuspalvelua. Ke-

vään aikana palvelua kehitetään edelleen, ja sii-

hen lisätään mukaan ilmaliikenteen tilannekuva 

kaikkien ilmailualan operaattoreiden tarpeisiin. 

Yksi tärkeistä hankkeistamme on lennon-

varmistus-, koulutus- ja konsultointipalvelui-

den myynnin lisääminen Suomen ulkopuolel-

Haluamme 
visiomme 
mukaisesti 

tarjota maailman parasta 
ilmatilanhallintaa, 
lentoliikenteenohjausta ja 
liikennetietoa.”

le. Suomalaisen lennonvarmistusosaamisen 

kansainvälinen kysyntä onkin hyvässä kas-

vussa. Keväällä muun muassa voitimme kan-

sainvälisen tarjouskilpailun luxemburgilais-

ten lennonjohtajien kouluttamisesta vuosina 

2020–2021. Olemalla kilpailukykyisiä kansain-

välisillä markkinoilla varmistamme, että osaa-

misemme on huipputasoa – haluammehan vi-

siomme mukaisesti tarjota maailman parasta 

ilmatilanhallintaa, lentoliikenteenohjausta ja 

liikennetietoa.

Tiivistä vuoropuhelua 
henkilöstön kanssa
Pandemian johdosta toimistohenkilöstömme 

siirtyi keväällä etätöihin. Suurin lentoyhtiöasi-

akas Finnair ja myös muut lentoyhtiöt peruivat 

merkittävän osan lennoistaan, mikä vähensi 

työn määrää oleellisesti. Jouduimme käymään 

vuoden aikana useat yhteistoimintaneuvottelut 

toimintojen sopeuttamiseksi.

Kävimme aktiivista vuoropuhelua henkilös-

tömme kanssa siitä, kuinka parhaiten selvitä 

haasteellisesta toimintaympäristön muutok-

sesta mahdollisimman pienin vauroin. Kriisi-

tilanteesta huolimatta kaikki suoriutuivat teh-

tävistään hyvin. Henkilöstöön kohdistui ikäviä 

päätöksiä, ja jouduimme tekemään hankalia 

toimenpiteitä. Kaikki tehdyt sopeuttamistoimet 

saatiin kuitenkin toteutettua lomautuksilla, eikä 

irtisanomisia tullut.
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Lentoliikenteen vähenemisestä huolimatta 

lennonvarmistusta työllistävät raportointivel-

voitteet, hankkeet sekä viranomaisyhteistyö. 

Tämä työ jatkui normaalisti.

Kansainvälinen yhteistyö vahvistui
Koronapandemian johdosta aiheutunut lentolii-

kenteen voimakas väheneminen ja sen taloudel-

liset seuraukset hallitsivat luonnollisesti myös 

kansainvälisiä keskusteluja. Valtioiden päätök-

sellä Euroopassa lykättiin navigaatiomaksujen 

perintää noin puolella vuodella. Tämän vuoksi 

viivästytimme useamman miljoonan euron mak-

susaatavia lentoyhtiöiltä. Tällä autettiin lento-

yhtiöitä selviämään hankalasta tilanteesta, mut-

ta tämä vaikeutti yhtiön kassatilannetta.

Fintrafficin lennonvarmistuksen toimitus-

johtaja Raine Luojus aloitti kesäkuussa palve-

luntarjoajien etujärjestön CANSOn Euroopan 

alueen johtoryhmän puheenjohtajana. CANSOl-

la on tärkeä rooli EU-komission kanssa käytävis-

sä keskusteluissa lennonvarmistusta koskevien 

esitysten osalta. Meillä on myös jatkossa tämän 

position ansiosta hyvät vaikutusmahdollisuudet 

alan kehittämiseen Euroopassa.

Avasimme vuoden 2021 alussa uuden miehittämättömien
ilma-alusten eli dronejen käyttäjille suunnatun verkko-
palvelun, jossa niin ammattimaiset kuin harrastajalen-
nättäjät voivat rekisteröityä Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomille. 

Rekisteröityminen on pakollista kaikkien kamerallis-
ten dronejen käyttäjille helmikuun 2021 alusta lähtien. 
Alle 250 g painavien kamerattomien tai leluiksi määritel-
tyjen dronejen käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä. Rekis-
teröitymisen yhteydessä on lisäksi perehdyttävä lennät-
tämisen oppimateriaaleihin ja suoritettava verkkokoe. 
Portaalissa voi rekisteröityä drone-operaattoriksi joko 
yksityishenkilönä tai organisaationa.

Uudistus perustuu EU-asetukseen, ja sen tavoitteena 
on varmistaa kasvavan miehittämättömän ilmailun ja ta-
vallisen lentoliikenteen turvallisuus.

Dronejen suosio on ollut viime vuosina voimakkaassa 
kasvussa. Tulevina vuosina niiden käyttö lisääntyy myös 
kaupallisessa liiketoiminnassa. Suomessa on arvioitu ole-
van noin 50 000 dronea, joiden lennättämistä uudet mää-
räykset koskevat. 

Tavoitteenamme on kehittää portaalista myöhem-
min drone-käyttäjien kauppapaikka, josta käyttäjät nä-
kevät myös esimerkiksi ilmatilannekuvan ja josta saa 
lennonneuvontapalveluja.

Drone-lennättäjien uusi verkkopalvelu avautui
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Meriliikenteenohjaus
Tavoitteenamme on tehokas ja älykäs meriliikenne 

sekä kilpailukykyinen Suomi. Varmistamme 

toiminnallamme turvallisen ja sujuvan meriliikenteen 

sekä suojelemme herkkää meriympäristöä.

Meriväylillämme liikkuu vuositasolla yli 100 

miljoonaa tonnia merikuljetuksia. Suomen vien-

nistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia 

kulkee meriteitse. Joka vuosi myös lähes 20 mil-

joonaa matkustajaa kulkee Suomen ja ulkomai-

den satamien välillä. 

Meidän tehtävämme on varmistaa ulko-

maankaupan ja kotimaan vesiliikenteen turval-

linen ja häiriötön toiminta. Ennaltaehkäisem-

me alusliikenteen onnettomuuksia ja niistä 

mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Me-

riliikennekeskuksemme valvovat rahti- ja mat-

kustajalaivojen sekä tankkereiden turvallista 

kulkua Suomen rannikkoalueella ympärivuo-

rokautisesti – vuoden jokaisena päivänä. Pal-

veluihimme kuuluvat alusliikennepalvelun 

rinnalla turvallisuusradio- ja radionavigoin-

tipalvelut sekä digitaaliset tilannekuva- ja 

tiedonvaihtopalvelut. 

Yhteisen tilannekuvan 
rakentamista
Keskeisiä tavoitteitamme meriliikenteen turval-

lisuuden ja sujuvuuden varmistamisen lisäksi 

ovat ympäristön suojelu, Suomen kilpailukyky 

sekä yhtiön taloudellinen tehokkuus. Koko me-

renkulkualan yhteisenä tavoitteena on vähentää 

kasvihuonekaasuja. Haimme näiden tavoittei-

den edistämiseen vuoden aikana entistä katta-

vampia ja toimivampia ratkaisuja. Yksi vastaus 

löytyy digitalisaatiosta. Data ja kasvava tilanne-

kuva auttavat meitä edistämään liikenteen pääs-

tövähennystavoitteiden saavuttamista sekä pa-

rantamaan meriturvallisuutta.

Otimme vuoden aikana entistä selkeäm-

män roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalus-

tan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun 

tilannekuvan tarjoajana. Kehitämme vuosien 

2020–2025 aikana eVäylä-hankkeessamme 

meriliikenteenohjauksen ja satamatoimijoiden 

välistä tiedonvaihtoa ja luomme perustan ke-

hittyvän alusliikenteen digitaaliselle hallinnal-

le. Tavoitteena on, että data liikkuu tehokkaasti 

ja reaaliaikaisesti alusten, Suomen satamien ja 

esimerkiksi eri satamaoperaattoreiden välillä. 

Tämä mahdollistaa entistä turvallisemman, 

sujuvamman ja tehokkaamman meriliikenteen 

sekä merikuljetusten kytkeytymisen muihin 

liikennemuotoihin. Hankkeessa toteutetaan 

samalla etäluotsauksessa tarvittavat tiedon-

vaihdon rajapinnat meriliikenteenohjauksen ja 

etäluotsauksen välille.

Jatkoimme kehitystyötä alusten reitti- ja ai-

kataulutiedon parissa. Pääsimme koneoppivaa 

älyä hyödyntävässä hankkeessa pilotointivai-

heeseen. Yhteiskäyttöisellä rajapintapalvelulla 

parannetaan yhteistä tilannekuvaa sekä datan 

saumatonta käytettävyyttä, millä on laajat vai-

kutukset etenkin satamien logististen ketjujen 

toimivuuteen. 
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Laadukasta operatiivista tekemistä 
sekä laatu- ja turvallisuusjärjestel-
män kehitystyötä
Meriliikennekeskuksemme estivät vuoden aika-

na kaikkiaan yhdeksän mahdollista karilleajoa. 

Avustimme lisäksi kuutta alusta navigoinnissa 

ja ehkäisimme erilaisia vaaratilanteita tiedotta-

malla niistä aluksille. Alusliikenteeseen liittyviä 

rike- ja poikkeamaraportteja laadittiin yhteensä 

940 kappaletta. Näistä yli 80 prosenttia kirjat-

tiin Fintrafficin valvomilta merialueita ja loput 

kansainvälisten vesien valvonta-alueilta. 

Jatkoimme ISO9001-laatujärjestelmän ke-

hitystyötä. Laajensimme järjestelmää koko yh-

tiötä koskevaksi. Vuoden lopussa toteutetussa 

määräaikaisarvioinnissa ei havaittu poikkeamia. 

Jatkoimme laatujärjestelmän ohella yhtiömme 

turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamista. 

Teimme lisäksi riskikartoituksia, turvallisuusky-

selyjä ja auditointeja, minkä lisäksi järjestimme 

turvallisuuskoulutuksia.

Panostimme henkilöstön 
jaksamiseen ja hyvinvointiin
Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen nousi-

vat koronapandemian aiheuttaman tilanteen 

takia keskeiseen asemaan. Meriliikennekes-

kuksissamme työskentelevä henkilöstö siirtyi 

noudattamaan tiukkoja koronaturvallisuuskäy-

täntöjä, ja muu henkilöstö siirtyi työskentele-

mään etänä.

Keskeisiä 
tavoitteitamme 
meriliikenteen 

turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistamisen lisäksi ovat 
ympäristön suojelu, Suomen 
kilpailukyky sekä yhtiön 
taloudellinen tehokkuus.”
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Järjestimme esimieskoulutuksia, joissa käy-

tiin läpi koronaturvallisuutta, työkyvyn johta-

mista, hyvinvointia ja jaksamista, työaikalakia ja 

työsuhteen keskeisiä ehtoja, valmentavaa esi-

miestyötä sekä etätyön ja hajautetun työn joh-

tamista. Meriliikennekeskusten henkilökuntaa 

koulutettiin poikkeuskäytäntöihin, minkä lisäksi 

yleinen koulutustarjonta pyöri lähes normaalisti 

etäyhteyksin.

Henkilöstön työtyytyväisyys säilyi Puls-

si-henkilöstökyselyn mukaan hyvällä tasol-

la. Työntekijämme olivat tyytyväisiä etenkin 

työilmapiiriin, toiminnan kehittämiseen sekä 

yhteistyöhön työkavereiden kanssa. Tulokset 

osoittivat sen, että myös hajautettu työskente-

lymalli, jossa meriliikennekeskusten ulkopuoli-

nen henkilöstö työskenteli etäyhteyksin, toimii 

tuloksellisesti.

Avointa ja tiivistä yhteistyötä 
Itämeri tunnetaan yhtenä maailman vilkkaim-

min liikennöidyistä merialueista. Alueella on 

jatkuvasti keskimäärin 2 000 kauppalaivaa 

joko liikkeellä tai satamissa. Itämeren merilii-

kenne vaatii toimiakseen jatkuvasti syvenevää 

yhteistyötä. 

Teimme vuoden aikana tiivistä yhteistyötä 

viranomaisten, satamien ja varustamojen kans-

sa. Jatkoimme kansainvälisen yhteistyön tiivis-

tämiseksi International Association of Marine 

Aids to Navigation and Lighthouse Authoritie-

sin (IALA) jäsenenä. Tavoitteena on edistää kan-

sainvälisen merenkulun turvallisuutta, talou-

dellisuutta ja suorituskykyä. Lisäksi liityimme 

maaliskuussa One Sea -ekosystemin jäseneksi. 

Ekosysteemi edistää autonomisen meriliiken-

teen kehitystä.

Jatkoimme tiivistä yhteistyötä EU-tasolla 

useissa hankkeissa. Esimerkiksi Sea Traffic 

Management EfficientFlow -projekti toi Suo-

men satamien käyttöön uuden satamasovel-

luksen, jota lähdetään johdollamme laajenta-

maan valtakunnalliseksi. Satamasovellus on 

otettavissa käyttöön kaikissa Suomen sata-

missa avoimen aikatiedon ja tilannekuvan 

loppukäyttäjä -palveluna. Palvelu mahdollis-

taa tiedonvaihdon satamakohtaisesti eri sa-

tamatoimijoiden kesken ja kehittää samalla 

tiedonvaihtoa Fintrafficin suuntaan.
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eVäylä – kohti entistä älykkäämpää meriliikennettä 

Digitalisaatio ja automaatio tekevät vahvasti tuloaan meriliikenteeseen. 
Tämä antaa meille hyvän mahdollisuuden havainnoida ympäristöämme 
entistä kokonaisvaltaisemmin. Jotta saamme digitalisaatiosta kaiken 
mahdollisen irti, meidän täytyy parantaa tiedonvaihtoa ja jakaa tilanne-
kuvaa entistä paremmin eri merenkulun toimijoiden välillä. 

Kattava tilannekuva tarkoittaa sitä, että meillä on tieto alusten ny-
kyistä tarkemmista paikka- ja liiketiedoista, kohtaavasta ja risteäväs-
tä liikenteestä, aikatiedoista, väyläalueen käyttöön liittyvistä poik-
keamista ja reaaliaikaisista olosuhdetiedoista sekä turvalaitteiden 
tilannekuvasta.

Tarjoamme kaikkeen tähän tarvittavat työkalut jatkossa eVäylän 
tieto- ja tilannekuvapalveluilla. eVäylä on meriliikenteenohjauksen viisi-
vuotinen kärkihanke, joka käynnistyi vuonna 2020. Hankkeen tavoittee-
na on, että data liikkuu tehokkaasti ja reaaliaikaisesti alusten, satamien 
ja esimerkiksi eri satamaoperaattoreiden välillä.

eVäylän sisällä on monia yksittäisiä hankkeita, joissa me kehitäm-
me meriliikenteenohjauksen ja satamatoimijoiden välistä tiedonvaihtoa, 
luomme perustan kehittyvän alusliikenteen digitaaliselle hallinnalle ja 
toteutamme tulevaisuuden etäluotsauksessa tarvittavat tiedonvaihdon 
rajapinnat. Näin esimerkiksi luotsityö voidaan tulevaisuudessa hoitaa 
yhä useammin turvallisesti etänä. 

Kaikki tämä yhdessä mahdollistaa tulevina vuosina entistä turvalli-
semman, sujuvamman ja tehokkaamman meriliikenteen sekä merikulje-
tusten kytkeytymisen muihin liikennemuotoihin.
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Raideliikenteenohjaus
Visionamme on, että meillä on Suomessa maailman turvallisin, 

sujuvin ja ympäristöystävällisin rautatieliikenne. Tuotamme 

maailman parhaita rautatieliikenteenhallinnan palveluita. 

Vastaamme vuosittain yli 500 000 junan ja rei-

lun 82 miljoonan matkustajan turvallisesta ja 

sujuvasta matkanteosta. Tehtävämme on var-

mistaa, että matkustajat ja tavaraliikenne pää-

sevät määränpäähänsä turvallisesti. Palvelui-

himme kuuluvat rautateiden liikenteenohjaus, 

liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen-

sovittamiseksi, kapasiteetinhallinta, käyttökes-

kustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät 

matkustajainformaatiopalvelut. Vastuullamme 

ovat myös turvavalvomo ja tekninen valvomo. 

Tarjoamme lisäksi asiantuntija- ja koulutuspal-

veluja muun muassa rautatiealan toimijoille. 

Palveluita turvallisesti ja 
laadukkaasti 
Vuoteen mahtui useita onnistumisia. Tuo-

timme liikenteenohjaus- ja muut palvelut läpi 

vuoden turvallisesti ja laadukkaasti. Koro-

napandemia toi mukanaan omat haasteensa 

myös raideliikenteeseen. Junamäärät laski-

vat raiteilla noin neljä prosenttia edellisvuo-

teen verrattuna. Korona tarkoitti myös meille 

erilaisia poikkeusjärjestelyjä. Ohjauskeskuk-

sissamme työskentelevä operatiivinen hen-

kilöstö siirtyi noudattamaan tiukkoja koro-

naturvallisuuskäytäntöjä, ja muu henkilöstö 

siirtyi työskentelemään etänä. Hillitsimme 

koronapandemian vaikutuksia panostamal-

la vahvasti henkilöstön turvallisuuteen muun 

muassa työjärjestelyin sekä maskeja käyttä-

mällä ja tiloja siivoamalla. Henkilöstömme 

on kantanut oma-aloitteisesti vastuuta tilan-

teesta. Pyrimme yhdessä henkilöstön kans-

sa varmistamaan, että operatiivinen toimin-

ta jatkuu häiriöttömästi ja siinä onnistuttiin 

kiitettävästi.

Kehitystyötä koko 
rautatiejärjestelmän hyväksi
Useita strategisia kehitysprojekteja jatkettiin ja 

käynnistettiin vuoden aikana. Projektien tavoit-

teena on etenkin liikenteenhallinnan automaa-

tion kasvattaminen, paikasta riippumattoman 

ja dynaamisen liikenteenhallinnan mahdollista-

minen sekä datan hyödyntäminen kehitykses-

sä. Tavoitteena on palveluidemme tuottaminen 

entistä laadukkaammin, asiakaslähtöisem-

min ja kustannustehokkaammin. Vuoden aika-

na paransimme tehokkuutta, turvallisuutta ja 

varautumiskykyä.

Jatkoimme vuoden aikana rautatieliikenteen 

kauko-ohjausjärjestelmien teknistä kahdenta-

mista varautumistason nostamiseksi. Tämä 

mahdollistaa häiriötilanteissa sen, että eri oh-

jausalueet voivat tuottaa palveluita entistä jous-

tavammin ristiin. Vuoden aikana edistimme 

Kaakkois-Suomen rataverkon kauko-ohjaus-

järjestelmän uusimista. Vuonna 2017 käynnis-

tynyt hanke eteni suunnitellusti kohti vuoden 

2022 täyttä käyttöönottoa. Kauko-ohjausjär-

jestelmä on jo tällä hetkellä operatiivisessa käy-
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tössä ratayhteyksillä Savonlinna-Parikkala ja 

Kouvola-Pieksämäki.

Lukuisat isot strategiset kehittämishank-

keemme jatkuivat menestyksekkäästi. Esi-

merkiksi Digirata-hanke eteni hienosti ja 

nousi valtakunnallisten liikennehankkeiden 

kärkijoukkoon. Tämän lisäksi veimme eteen-

päin suurta kehitysportfoliotamme, joista yh-

tenä esimerkkinä Komentosilta-projekti. Sii-

nä visioitiin liikenteenohjausta ja -hallintaa 

vuoteen 2030. Dynaamisen liikenteenhallin-

nan selvitysprojekti valmistui, ja sen osalta 

on tarkoitus edetä käytännön tasolle vuoden 

2021 aikana. 

Väylävirasto tilasi meiltä kesällä ns. Tilan-

nejohtaja-palvelun Helsinkiin ja Tampereelle. 

Palvelun tarkoituksena on varmistaa vaurio- ja 

onnettomuustilanteissa liikennöinnin mah-

dollisimman nopea palautuminen sekä huo-

lehtia turvallisuusprosessien asianmukaisesta 

etenemisestä. Kyseessä on meille uusi toimin-

to. Käynnistimme kehitysvaiheen syyskuussa ja 

tavoitteenamme on päästä tuotantovaiheeseen 

alkuvuodesta 2021.

Käynnistimme marraskuussa myös toisen 

meille täysin uuden toiminnon eli kapasiteetti- 

ohjaustoiminnon. Yhteensä kahdeksan uutta 

kapasiteettiohjaajaa vastaa Helsingin aseman 

sekä Ilmalan ratapihan raiteistonkäytöstä ja ka-

pasiteetinhallinnasta. Helsingin asemalla ja Il-

malan ratapihalla toimiva kapasiteettiohjaustoi-

Lukuisat isot strategiset 
kehittämishankkeemme 
jatkuivat menestyk-

sekkäästi. Esimerkiksi Digirata-
hanke eteni hienosti ja nousi 
valtakunnallisten liikennehankkeiden 
kärkijoukkoon.”
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minto on Väyläviraston tilaama palvelu.

Sovimme keväällä yhdessä Väylän ja GRK 

Railin kanssa Uudenmaan ratojen kunnossapi-

dosta ainakin seuraavien viiden vuoden ajaksi. 

Uudenmaan alue on liikenteeltään vilkkain kun-

nossapitoalue, esimerkiksi Pasilassa pysähtyy 

päivittäin lähes 1 000 junaa. Tavoittelemme täl-

lä kolmen toimijan muodostamalla allianssilla 

radan kunnossapidon ja liikennesuunnittelun 

saumatonta yhteistyötä.

Pilotoimme syksyllä Espoon Leppävaarassa 

uudenlaista rautateiden matkustajainformaa-

tiojärjestelmää RAMIa, jolla korvaamme yli 20 

vuotta käytössä olleen järjestelmän kokonaan. 

Haluamme tarjota junamatkustajille aiempaa 

ajantasaisempaa, tasalaatuisempaa ja yhtenäi-

sempää matkustajainformaatiota koko Suomes-

sa. Uuden järjestelmän ansiosta myös näyttö-

jen seuranta, niiden huolto ja toimintavarmuus 

paranevat. Samalla tuttu kuulutusääni ”Eva” 

korvataan uudella kuulutusäänellä. Tavoittee-

na on kattaa koko Suomi vuoden 2021 syksyyn 

mennessä. 

Jatkamme liikenteenohjaustoimintojen ja 

kehittämistä liikenteen turvallisuuden, suju-

vuuden, toimintavarmuuden ja tehokkuuden 

edelleen kehittämiseksi. Näitä tavoitteita edis-

tetään investoimalla liikenteenohjausjärjestel-

mien modernisaatioon ja digitalisaatioon, ke-

hittämällä toimintaprosesseja ja henkilöstön 

osaamista sekä järjestämällä ohjauskeskus-

ten toiminnalle ja henkilöstölle asianmukaiset 

työskentelyolosuhteet. 

Työ- ja asiakastyytyväisyys erittäin 
hyvällä tasolla
Työtyytyväisyys oli Pulssi-henkilöstökyselyn 

mukaan erittäin hyvällä tasolla. Henkilöstö on 

tyytyväinen etenkin esimiestyöhön, työilmapii-

riin sekä yhteistyöhön työkavereiden kanssa. 

Toteutimme alkuvuodesta asiakas- ja sidos-

ryhmätutkimuksen, jossa kartoitettiin tärkeim-

pien sidosryhmiemme näkemyksiä muun muas-

sa yhteistyön toimivuudesta ja merkityksestä 

sekä toimintamme onnistumisesta. Vastaajien 

mielestä olemme onnistuneet edellisvuotta pa-

remmin sekä operatiivisessa liikenteenohjauk-

sessa, liikennesuunnittelussa, käyttökeskus-

toiminnossa että matkustajainformaatiossa. 

Saimme parhaat arvosanat asiantuntemukses-

ta, yhteistyön sujuvuudesta sekä turvallisuu-

desta. Yli kolmannes vastaajista koki yhteistyön 

parantuneen viimeisen vuoden aikana, ja lähes 

puolet vastaajista uskoi yhteistyön lisääntyvän 

seuraavan vuoden aikana. Kehitettävää on vas-

taajien mukaan tavoitettavuudessa, operatiivi-

sessa viestinnässä ja asiakaslähtöisyydessä. 
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Digirata mahdollistaa turvallisen ja sujuvan rautatieliikenteen

Nykyisen Suomessa käytössä olevan junien kulun-
valvontajärjestelmän (ns. JKV) tekninen käyttöikä 
on tulossa auttamattomasti elinkaarensa päähän 
2020-luvun lopussa. Vuonna 2019 käynnistetyssä Di-
girata-hankkeessa korvataan nykyinen automaattinen 
kulunvalvontajärjestelmä modernilla radioverkkopoh-
jaisella ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) -järjestelmällä. Digiradassa uudistetaan koko 
ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmän infrastruktuuri: au-
tomaattinen junakulunvalvonta ja asetinlaitteet. Tässä 
hyödynnetään modernia teknologiaa ja otetaan huo-
mioon EU-standardit. Jatkossa junien kulunvalvon-
ta pohjautuu radioverkkoon, vähentäen merkittävästi 
radanvarsilaitteita. 

Digiradan ohjausryhmän puheenjohtajana toi-
mii liikenne- ja viestintäministeriö, ja Fintraffic johtaa 
hanketta yhdessä Väyläviraston kanssa. Ohjausryh-
mässä on myös mukana useita tärkeitä sidosryhmiä, 
kuten Traficom, VR ja HSL. 

Merkittävät hyödyt matkustajille ja koko
rautatiejärjestelmälle
Moderni radioverkkopohjainen kulunvalvontajärjes-
telmä mahdollistaisi ratakapasiteetin kasvattami-
sen, täsmällisyyden ja sujuvuuden parantamisen sekä 

junien ja matkustajien määrän lisäämisen nykyisellä 
rataverkolla. Sen ansiosta ratakapasiteetti voi kas-
vaa jopa 30 prosentilla. Digiradan ansiosta myös häi-
riöiden vaikutukset ja kesto rataverkolla pienenevät. 
Aiempaa parempi ja täsmällisempi junatarjonta tukee 
siirtymistä kestäviin kulkumuotoihin. Rautatieliiken-
teen suurempi markkinaosuus vähentäisi liikenteen 
päästöjä merkittävästi. Rautatieliikenteen osuuden 
kasvattaminen on koko EU:n laajuinen tavoite. Digira-
ta parantaisi edellytyksiä turvalliseen junaliikentee-
seen ja mahdollistaisi myös uusien digitaalisten pal-
veluiden synnyn mm. suoraan junamatkustajille. 

Mitä seuraavaksi? 
Hankkeen selvitysvaihe päättyi huhtikuussa 2020. 
Nyt käynnissä oleva valmisteluvaihe käynnistyi elo-
kuussa ja se päättyy huhtikuussa 2021. Seuraavaksi 
alkaa Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe, joka jatkuu 
näillä näkymin vuoteen 2027 asti. 

Tavoitteena olisi käynnistää järjestelmän raken-
taminen vuoden 2028 aikana ja uusi järjestelmä olisi 
valmis vuoteen 2040 mennessä koko Suomen rataver-
kolla. Poliittiset päätökset hankkeen edistämisestä on 
tarkoitus tehdä kevään 2021 aikana osana valtakunnal-
lista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (Liikenne 12).
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Suomen henkilö- ja tavaraliikenne perustuu su-

juvaan ja tehokkaaseen liikenteeseen maanteil-

lä. Tavaraliikenteestä 63 prosenttia ja matkusta-

jaliikenteestä 90 prosenttia kulkee kumipyörillä. 

Suomessa on tieverkkoa yhteensä 78 000 kilo-

metriä, ja teillämme ajetaan joka päivä autolla 

yli 120 miljoonaa kilometriä. Huolehdimme tie-

liikenteenohjauksessa maanteiden turvallises-

ta ja sujuvasta liikenteestä 24/7/365. Teemme 

töitä turvallisen ja sujuvan liikenteen eteen aina 

maanteiden, rajanylityspaikkojen sekä tunneli-

kohteiden teknisten järjestelmien suunnittelus-

ta tiesäätietojen tuottamisen koko ketjuun sekä 

jatkuvaan liikenteen seurantaan saakka. 

Toiminnassamme kaikki lähtee siitä, että 

meillä on käytettävissä jatkuvasti reaaliaikainen 

tilannekuva liikenteestä. Tätä meille tuottavat 

yhteensä noin 20 000 liikenteenhallinta- sekä 

keli- ja säälaitetta, sisältäen esimerkiksi 900 ke-

likameraa, 420 tiesääasemaa sekä erilaisia auto-

maattisia häiriön havaitsemiseen liittyviä järjes-

telmiä. Ohjaamme liikenne- ja säätilannedatan 

perusteella esimerkiksi vaihtuvia nopeusrajoi-

tuksia, liikenteen tiedotusopasteita sekä tunne-

leiden ja liikennevalojen toimintaa.

Toimimme maantieliikenteen tiedottamisen 

hermokeskuksena. Tieliikennekeskuksestamme 

lähtee vuosittain 10 000 liikennetiedotetta, min-

kä lisäksi vastaamme Fintrafficin Tienkäyttäjän 

linjan puheluista, jonne tienkäyttäjät ilmoitta-

vat akuutit tienkäyttöä vaarantavat asiat. Kaik-

kiaan puheluita tulee tieliikennekeskukseem-

me vuosittain lähes 150 000. Vastaamme, että 

poikkeus- ja häiriötilanteissa tieto kulkee eri vi-

ranomaisten, kuten poliisin ja pelastuksen sekä 

esimerkiksi tiepuolen urakoitsijoiden ja kunnos-

sapidon suuntaan.

Toiminnan tehostamista
Vuosi oli koronapandemiasta johtuen poikkeuk-

sellinen myös tieliikenteenohjauksessa. Puolet 

koko henkilöstöstämme siirtyi työskentelemään 

etäyhteyksin, ja tieliikennekeskuksissa työsken-

televä henkilöstö siirtyi noudattamaan tiukkoja 

turvallisuuskäytäntöjä. Poikkeuksellisista olo-

suhteista huolimatta vuoden aikana ei tapahtu-

nut yhtään yhtiöstä johtuvaa poikkeamaa.

Koronapandemia näkyi tieliikenteen määris-

sä, ja pääteiden liikenne pieneni edellisvuodes-

ta noin 10 prosenttia. Tämä heijastui liikenteen-

ohjaukseen, josta vapautui ohjaustoiminnan 

resursseja sisäisten kehityshankkeiden ja -pro-

jektien käyttöön. Samanaikaisesti osa ostopal-

veluista siirrettiin sisäisesti tuotettaviksi palve-

luiksi, ja pystyimme kilpailuttamaan pienempiä 

hankintakokonaisuuksia entistä kustannuste-

hokkaammin. Tehostimme kehitystoiminnan ja 

investointihankkeiden suunnittelua. Kehitimme 

mm. maantieverkon yleisen liikenteenlaskennan 

tuotantomallia.

Tieliikenteenohjaus
Visionamme on älykkäiden palveluiden mahdollistama, 

maailman turvallisin, älykkäin ja ympäristöystävällisin 

liikenne, jossa haluamme mahdollistaa turvallisen ja 

sujuvan liikkumisen yhdessä kumppaneidemme kanssa.
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Uusia palveluita ja reaaliaikaisen 
tilannekuvan rakentamista
Fintrafficin tieliikenteenohjauksen päämääränä 

on toimia kehittyvän tieliikenne-ekosysteemin 

pelinrakentajana. Tuote- ja palvelukehityksen 

kärkihankkeet etenivätkin vuoden aikana suun-

nitellusti. Tavoitteemme tieliikenteen digitaali-

sen kaksosen synnyttämiseksi ja reaaliaikaisen 

tilannekuvan luomiseksi todellisesta infran, olo-

suhteiden, kunnossapidon ja liikenteen tilasta 

eteni hyvin. Julkaisimme tätä varten uudistetun 

TLOIK-alustan, jolla sijaitsevat nyt tieverkon oh-

jausjärjestelmät, tiedottamis- ja huollonohjaus-

työkalut koko Suomen tieverkolle, edistynyt keli- 

ja liikennetilanteen mukaan ohjausehdotuksia 

tekevä automatiikka sekä tilannetietokokonai-

suus, joka hyödyntää muun muassa satoja ka-

meroita, tiesääasemia ja muita laitteita.

Käynnistimme lisäksi useita pilottiprojekte-

ja tiesääpalvelujen kehittämiseksi. Projekteissa 

tutkitaan muun muassa IoT-teknologian tarjo-

amia mahdollisuuksia tiesään ennustettavuu-

dessa. Kehitimme myös tieliikenteen olosuhdea-

lustapalvelun rajapintoja ja kyvykkyyttä siten, 

että meillä on jatkossa valmiudet vastaanottaa 

ulkopuolisten toimittajien tuottamaa dataa ana-

lysointiin ja jatkojalostukseen. Lanseerasimme 

vuoden lopussa väylien sidosryhmiä palvelevan 

uudistetun WebKelin.

Infrapuolella yksi merkittävistä tapahtumis-

ta oli Vt 12 Lahden eteläisen kehätien avaami-

Fintrafficin 
tieliikenteenohjauksen 
päämääränä on 

toimia kehittyvän tieliikenne-
ekosysteemin pelinrakentajana. 
Tuote- ja palvelukehityksen 
kärkihankkeet etenivätkin 
vuoden aikana suunnitellusti.”
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nen liikenteelle joulukuussa. Samassa yhtey-

dessä myös uudet Patomäen ja Liipolan tunnelit 

siirtyivät ohjaukseemme. Kesäkuussa valmis-

tui Vt 12:n Tampere-Kangasala-osuus, jonka 

liikenteenhallintalaitteiden uusimisesta vas-

tasimme. Vuoden aikana valmistui myös yli 10 

liikennevaloristeystä.

Yrityskulttuuriin panostamista
Jatkoimme edellisvuonna käynnistettyä yrityskult-

tuurin uudistamistyötä. Henkilöstömme oli työssä 

vahvasti mukana ja osallistui eri osakokonaisuuk-

sien kehittämiseen työ- ja ideapajoissa. Kaikki to-

teutettiin onnistuneesti etäyhteyksien kautta. 

Tavoitteenamme on entistä avoimemman 

ja ketterämmän toimintakulttuurin luominen. 

Määrittelimme yhteiset käyttäytymismallit ja 

loimme meille ainutlaatuisen tarinan. Otimme 

myös käyttöön uudet arvot, jotka ohjaavat toi-

mintaamme jatkossa.

Tiivistyvää yhteistyötä
Teimme tiivistä työtä laajan yhteistyökumppa-

niverkostomme kanssa. Toiminnan keskiössä oli 

saumaton ja toimiva päivittäinen operatiivinen 

viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö eri häiriö- ja 

poikkeustilanteiden hoidossa. Edistimme vuo-

den aikana yhteistyötä myös kansainvälisesti 

esimerkiksi eri EU-asiantuntijafoorumeissa en-

tistä sujuvamman ja turvallisemman maantielii-

kenteen hyväksi. 

Tieliikenteen digitaalinen kaksonen rakentaa fyy-
sisestä tieliikenteestä digitaalisen ja virtuaalisen 
kopion ja tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan inf-
ran, olosuhteiden, kunnossapidon ja liikenteen to-
dellisesta tilasta. Sen avulla on mahdollista hallita, 
jalostaa ja jakaa liikenteeseen liittyvää tietoa, opti-
moida liikennettä sekä auttaa alan toimijoita kehit-
tämään uusia palveluja.

Digitaalisen kaksosen yksi ensivaiheen ilmen-
tymä on tilannekuvaseinä, jolta tieliikennekeskus 
saa kokonaiskuvan tieliikenteen tilasta ”yhden 
vilkaisun” periaatteella. Alustana tälle toimii niin 
sanottu TLOIK eli tieliikenteen ohjauksen integroi-
tu käyttöliittymä.

Digitaalisen kaksosen hyödyt ovat merkittä-
vät: se voi nopeuttaa esimerkiksi matka- ja tava-
raketjuja, parantaa joukkoliikenteen houkuttele-
vuutta sekä tukea palveluinnovaatioiden syntyä ja 
alueellista yhdenvertaisuutta. Samalla se tuottaa 
tietoa, joka auttaa väyläinvestointien ja niiden yl-
läpidon optimoinnissa.

Digitaalisessa kaksosessa otetaan seuraavien 
vuosien aikana isoja askeleita, kun muun muassa 
tiedonkeruu ja tekninen arkkitehtuuri kehittyvät.

Kehittyvä digitaalinen kaksonen tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan liikenteestä
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Uutta voimaa 
Suomelle liikenteen 

ekosysteemistä
Visionamme on kestävä ja kehittyvä liikennejärjestelmä, jota 

digitalisoimme yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

Kolme keskeistä tavoitetta vuodelle 2020 olivat 

strategian luominen, liikenteen ekosysteemin 

rakentamista tukevien hankkeiden eteenpäin 

vieminen sekä Fintrafficin tarjoaman liikenneda-

tan käytön kasvattaminen. Saavutimme kaikki 

tavoitteet suunnitellusti. Visionamme on kestä-

vä ja kehittyvä liikennejärjestelmä, jota digitali-

soimme yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

Liikennejärjestelmä on laaja kokonaisuus erilai-

sia toimijoita ja palveluita. Kokonaisuus muo-

dostuu henkilö- ja tavaraliikenteestä kaikissa 

liikennemuodoissa, niitä palvelevista liikenne-

verkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta, liikku-

misen palveluista, liikennevälineistä sekä liiken-

nettä ohjaavista järjestelmistä. 

Eri osa-alueita on perinteisesti tarkasteltu 

erikseen. Meidän tavoitteenamme on yhdistää 

tiedot ja palvelut niin, että liikkuminen on mah-

dollisimman sujuvaa ja että myös palveluntarjo-

ajat hyötyvät. Vauhditamme Fintrafficissa Suo-

meen liikenteen ekosysteemiä, joka rakentuu 

liikennealan toimijoiden yhteistyöstä, liikenteen 

digitaalisesta infrastruktuurista sekä digitaali-

sesta sääntökirjasta. 

Koronapandemia vauhditti halua 
tehdä yhteistyötä
Koronapandemian vaikutukset koko liikenne- 

alaan olivat mittavat. Matkustajamäärät laski-

vat rajusti, mikä johti monien toimijoiden koh-

dalla kannattavuuden romahtamiseen. Emme 

myöskään päässeet tapaamaan vuoden aikana 

kasvokkain, mikä on luottamuksen rakentami-

sen kannalta keskeistä. 

Toisaalta liikennealan ahdinko on pakottanut 

alan toimijoita uudistamaan toimintamalleja, 

mikä on tehostanut toimintaa ja edistänyt digi-

talisaatiota. Muuttunut markkina herätti liiken-

nealan toimijat huomaamaan entistä selvem-

min, että ainoastaan yhteistyöllä voimme päästä 

tilanteesta ulos. 

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä 
tarvitsee yhteistyötä
Yksi keskeisistä tavoitteistamme on tehdä entis-

tä tiiviimpää yhteistyötä alan toimijoiden kans-

sa. Teimme keväällä ekosysteemistrategian 

alan toimijoiden haastattelujen pohjalta. Haas-

tattelimme 30 keskeistä liikennealan toimijaa 

nykytilan haasteiden ja mahdollisuuksien sekä 

tarvittavien kyvykkyyksien kartoittamiseksi. Ky-

syimme myös haastateltavien odotuksia ja näke-

myksiä koskien Fintrafficin toimintaa.

Haastatellut pitivät positiivisina asioina 

muun muassa sitä, että Suomesta löytyy aktii-

visia toimijoita, hyviä ja innovatiivisia yhteis-

työfoorumeita, kattava liikenteen tilannekuva 

sekä toimivia data-alustoja. Haasteina haas-

tatellut pitivät muun muassa hajautunutta 

toimialaa, tehottomuutta ja standardoinnin 

puutetta.



32

VUOSI 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA LIIKETOIMINTA VASTUULLISUUS

FINTRAFFIC / VUOSIKERTOMUS 2020



33

VUOSI 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA LIIKETOIMINTA VASTUULLISUUS

FINTRAFFIC / VUOSIKERTOMUS 2020

Lanseerasimme strategian lokakuussa jär-

jestetyssä sidosryhmätilaisuudessa, joka toteu-

tettiin virtuaalitapahtumana. Strategiassa eh-

dotettuja toimenpiteitä työstetään yhdessä alan 

toimijoiden kanssa vuonna 2021. Konkreettinen 

työ käynnistyi tammikuun 2021 työkokoukses-

sa, jossa sovimme, miten työtä viedään käytän-

nössä eteenpäin avoimissa työryhmissä. Lisäksi 

sovimme, että määrittelemme yhdessä vision, 

tavoitteet ja tiekartan. 

Työ eteni usealla rintamalla
Teimme työtä ekosysteemin rakentamiseksi kai-

kissa liikennemuodoissa. Meriliikenteessä sata-

matoimijat saavat nyt entistä paremmin tietoa 

alusten saapumisista. Tieliikenteessä tehtyjen 

parannusten ansiosta käyttäjät saavat nyt lä-

hes ajantasaista tietoa teiden kunnossapidosta. 

Lentoliikenteessä rakensimme drone-rekisterin. 

Raideliikenteessä teimme yhteistyötä 5G-toi-

mittajien kanssa, jotta me voimme jatkossa hyö-

dyntää 5G-teknologiaa raideliikenteessä.

Aloitimme vuoden aikana valmistelut joukkolii-

kenteen datan siirtämiseksi Traficomilta. Digit-

ransit-järjestelmä sisältää tiedot esimerkiksi rei-

teistä, pysäkeistä ja aikatauluista. Siirto tehdään 

alkuvuonna 2021. 

Tarjoamamme datan käyttö kasvoi. Käynnis-

timme muun muassa yhteistyön Bauer Medi-

an radiokanavien kanssa. Yhteistyön ansiosta 

Bauer Media alkoi käyttää Liikennetilanne-pal-

velua osana Radio Novan liikenneohjelmia. 

Näkyvyyden lisäksi saimme tätä kautta tuot-

tamallemme liikennetiedolle lisää hyödyntä-

jiä. Solmimme myös Sähköautoilijat ry:n kans-

sa sopimuksen, jonka ansiosta kaikki Suomen 

sähköautojen latauspisteet ovat nyt nähtävissä 

Liikennetilanne-palvelussa. 

Olimme mukana muodostamassa Matkatie-

toryhmää yhdessä Matkahuollon, HSL:n, Tra-

ficomin ja muiden toimijoiden kanssa. Ryhmän 

tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaisen 

joukkoliikenteen tiedon laatua saadaan paran-

nettua. Toimivista järjestelmistä huolimatta 

meillä on haasteita tietojen oikeellisuudessa ja 

laadussa. Esimerkiksi pysäkkejä koskevissa tie-

doissa on puutteita, mikä hankaloittaa sujuvien 

matkaketjujen rakentamista. 

Kaikki logistiikan rahtikirjat muuttuvat pian 

sähköiseen muotoon. Olemme muutoshank-

keessa avainasemassa, sillä toimimme jatkossa 

sähköisen rahti-informaation operaattorina Suo-

messa. Keskityimme vuoden aikana hankkeen 

valmisteluun. 

Olimme myös aktiivisesti mukana EU-tasoi-

sessa standardointityössä. Yksi keskeisistä ta-

voitteista on liikennetietoa jakavien pisteiden 

(national access points) yhdenmukaistaminen 

niin, että ne pystyvät jakamaan tietoa mahdolli-

simman yhdenmukaisessa muodossa ja yhden-

mukaisella tavalla. 
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Reaaliaikaisen liikennetiedon käyttö jatkaa kasvuaan

Liikennetiedon markkinapaikka Digitraffic luo innovatiivisuudessaan ja ominai-
suuksiltaan pohjaa maailmanluokan liikennemarkkinoiden syntymiselle Suomeen. 
Digitrafficin rajapintoihin tehtiin vuonna 2020 yli 3,2 miljardia rajapintakutsua, 
kasvua edellisvuodesta oli 25 %.

Digitraffic yhdistää liikennetiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tarjoaa mahdolli-
suuden kerätä, yhdistää, jakaa ja tarvittaessa myös veloittaa liikennetiedon käy-
töstä sekä edistää siten liikennealan ekosysteemistä toimintaa.

Tavoitteenamme on auttaa liikennealan toimijoita uudenlaisten palvelujen luo-
misessa tarjoamalla kehittäjien käyttöön avointa dataa liikenteestä. Tarjoamaam-
me dataa hyödynnetään laajasti muun muassa tieliikenteen navigaatiojärjestel-
missä ja -palveluissa sekä kuluttajille suunnatuissa mobiilisovelluksissa. Tarjolla 
oleva data tuotetaan muun muassa operatiivisissa liikenteenohjausjärjestelmissä, 
liikenteen mittausjärjestelmissä sekä sää- ja keliolosuhteiden seurantajärjestel-
missä. Liikennetiedon tuottajille Digitraffic tarjoaa markkinapaikan ja tehokkaan 
alustan tietojen jakeluun.

Suomalaiset hyödyntävät reaaliaikaista liikennetietoa liikkumisensa tukena 
entistä aktiivisemmin. Kuluttajia palvelemme Digitrafficin dataa hyödyntävällä 
Liikennetilanne-palvelulla, joka on tarjolla sekä verkkopalveluna että mobiilisovel-
luksena. Palvelusta löytyy esimerkiksi tietoa käynnissä olevista tietöistä, liiken-
teen häiriöistä, painorajoituksista ja talvikunnossapidosta. Lisäksi palvelusta löy-
tyy satojen kelikameroiden kuvat ympäri Suomen sekä tiedot jääteistä, ajokelistä 
ja merivaroituksista. Rautatieliikenteen osalta sovelluksessa on asemakohtaisia 
henkilöliikenteen aikataulu- ja täsmällisyystietoja. Mukana on myös lentoliiken-
teen tietoja. Mobiilisovelluksen kautta voi lisäksi jättää palautetta liikenneväylien 
kunnosta.
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Vastuullisuus
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Haluamme vastata valtionyhtiöille asetettui-

hin odotuksiin ja siksi olemme integroineet 

vastuullisuuden keskeiseksi osaksi päätöksen-

tekoamme. Meidän on toiminnassamme huo-

mioitava taloudelliset, sosiaaliset, alueelliset ja 

ympäristölliset vaikutukset, jotta voimme olla 

edelläkävijä hiilineutraaliin kiertotalouteen siir-

tymisessä, digitalisaation hyödyntämisessä ja 

vastuullisuudessa.

Samalla meidän on tunnistettava ilmaston-

muutoksen vaikutukset liiketoimintaan sekä 

oman toiminnan ilmastovaikutukset, vaikutuk-

set ympäristölle ja luonnon monimuotoisuu-

delle. Näille tulee asettaa mitattavat tavoitteet. 

Meidän on myös otettava huomioon tavoite hiili-

neutraalista Suomesta vuonna 2035 ja Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutok-

sen hillitsemisestä 1,5 asteeseen. Lisäksi olem-

me sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact 

-aloitteen toimintaohjelmaa ja sen ympäristöön, 

työelämään, korruption vastaiseen toimintaan ja 

ihmisoikeuksiin liittyviä periaatteita.

Vastuullisuus osana päätöksentekoa
Johdamme Fintrafficissa vastuullisuusasioita osana liiketoimintaa. Vastuullisuustyömme 

perustuu yhtiömme yrityskulttuuriin ja liiketaloudellisiin tavoitteisiin. Julkaisemme 

vuosittain osana vuosikertomusta raportin vastuullisuudesta.

Suurin osa suomalaisista käyttää palvelui-

tamme päivittäin – haluamme olla luottamuk-

sen arvoisia. 

Vaikuttavuus strategian ja   
vastuullisuuden ytimessä 
Olemme maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen 

yhtiö, koska vastaamme kaikkien olemassa ole-

vien liikennemuotojen ohjauksesta ja tuotamme 

liikennedataa ja -palveluita laajalle sidosryhmä-

joukolle. Tätä kautta meillä on myös ainutlaa-

tuinen mahdollisuus vaikuttaa liikenteen mer-

kittävimpiin vastuullisuusteemoihin, kuten 

ilmastokysymyksiin ja liikenneturvallisuuteen. 

Meille ei riitä se, että oma toimintamme 

on vastuullista. Haluamme entistä parem-

min ymmärtää, miten tuottamamme palve-

lut välillisesti vaikuttavat yhteiskuntaan ja 

ympäristöön. Vain näin voimme auttaa asiak-

kaitamme, sidosryhmiämme ja koko Suomea 

entistä kestävämmän liikennejärjestelmän 

kehittämisessä. 

Vastuullisuuden olennaiset teemat 
määriteltiin olennaisuusanalyysissä 
Tavoitteemme on, että vastuullisuus on liitet-

ty osaksi kaikkea liiketoimintaa ja että olemme 

vastuullisuuden edelläkävijä valituilla alueilla. 

Haluamme, että vastuullisuustyö tukee vahvas-

ti yhtiön sidosryhmäsuhteita, liiketoimintaa ja 

strategian toteuttamista ja että jatkuva kehittä-

minen vastuullisuustoiminnassa on arkea.

Laadimme vuoden aikana olennaisuusana-

lyysin varmistaaksemme vastuullisuuden olen-

naiset teemat. Laadimme myös tiekartan, joka 

kertoo, miten me etenemme kohti tavoitetilaa. 

Vuoden 2020 keskeisenä tavoitteena oli tun-

nistaa liiketoiminnalle ja yritysvastuulle olen-

naiset asiat. Vuosien 2021 ja 2022 aikana vas-

tuullisuus siirtyy osaksi kaikkea tekemistä ja 

alkaa tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle. Vuosina 

2023–2024 tavoitteenamme on olla edelläkävijä 

valituilla vastuullisuuden osa-alueilla.
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Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Yhteiskuntavastuu

Turvallisuuden jatkuva 
parantaminen

Hyvinvoiva, sitoutunut ja  
motivoitunut henkilöstö

Monimuotoinen,  
tasa-arvoinen  
ja syrjimätön työyhteisö

Energia- ja  
materiaalitehokkuus  
sekä hiilineutraalius

Ympäristötehokas  
liikenteenohjaus

Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus

Taloudellinen lisäarvo  
ja tehokkuus

Hyvä ja läpinäkyvä   
hallinto

Laadimme tämän jälkeen jokaiselle aiheelle toimen-
pidesuunnitelman, mittarit ja tavoitteet. Olemme 
tunnistaneet teemojen vastaavuuden GRI-viite-
kehykseen ja YK:n kestävän kehyksen tavoitteisiin. 

Määrittelimme olennaisuus-
arvion pohjalta vastuullisuuden 
olennaiset aiheet:

Fintraffic tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
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Hyvä hallinto

Olemme valtion omistama erityistehtäväkon-

serni ja toimimme liikenne- ja viestintäminis-

teriön omistajaohjauksessa. Meille annetulla 

erityistehtävällä turvataan yhteiskunnan, vi-

ranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat 

välttämättömät liikenteenohjauspalvelut. Li-

säksi erityistehtävällä varmistetaan toiminta-

varmuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa.

Koska toimintamme vaikuttavuus on yhteis-

kunnassa merkittävä, velvollisuutemme on toi-

mia vastuullisesti ja olla kaikessa toiminnassa 

mahdollisimman läpinäkyvä. 

Valtioneuvoston 8.4.2020 antaman omis-

tajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti 

valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa 

mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteis-

kunnallista kokonaistulosta, jota arvioidaan sen 

perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuk-

silla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palveluteh-

tävänsä. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa 

noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjär-

TURVALLISUUS SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU HYVÄ HALLINTO

Työyhteisö             Yhteistyökumppanit

Työtämme 
ohjaavat 
politiikat ja 
ohjeistuk-
set

• Turvallisuuspolitiikka
• Tieto- ja kyberturvallisuuspolitiikka
• Riskienhallintapolitiikka 

• Palkitsemisen johtaminen
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-          

suunnitelma

• 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 kilpailulain-      

säädännön noudatta-
misesta

• Lähipiiriohjeet

Vastuut • SQE-johtaja
• Turvallisuusjohtoryhmä
• Tytäryhtiöiden omat turvallisuusvastaavat

• Henkilöstöjohtaja • Vastuu jaettu eri johtoryh-
män jäsenten kesken

• SQE-johtaja • Talous-ja rahoitusjohtaja, kehitysjohtaja sekä laki-ja hankintajoh-
taja. Vastuu toiminnan tehokkuuden parantamisesta ja sopeutus-
toimista jaettu eri johtoryhmän jäsenten kesken.

• Toimitusjohtaja
• Laki- ja hankintajohtaja
• Vastuu jaettu usean 

johtajan kesken

Toimet 
vuonna 
2020

• Tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän              
perustaminen

• Koronatilannejohtoryhmän perustaminen
• Tieto- ja kyberturvallisuuden johtamisjärjestelmän 

lanseeraaminen
• Turvallisuuden toimintasuunnitelman päivittäminen
• Turvallisuuden parhaat käytännöt -ohjeen             

lanseeraaminen
• Turvallisuuden raportointikäytäntöjen uudistaminen

• Kokonaispalkitsemispolitiikan            
uusiminen

• Päihdeohjeen laatiminen
• Koronapandemian hallitsemiseksi teh-

dyt työsuojelutoimenpiteet ja koronaan 
liittyvien ohjeiden laatiminen

• Whistleblowing-kanavan                    
käyttöönotto

• Erikoispalvelujen lisääminen              
työterveyspalveluihin

• Alan toimijoiden yhteisen 
työryhmän perustaminen 
liikenteen ekosysteemin 
kehittämiseksi

• Liikennealaa koskevan tie-
don ja näkemysten jakami-
nen viranomaisille, poliiti-
koille ja medialle 

• Ympäristöstrategian         
päivittäminen

• Ympäristöhallinnan johto-
ryhmän perustaminen

• Ympäristömittareiden         
kehittäminen

• Ympäristötietojärjes-
telmän rakentamisen                      
käynnistäminen 

• Taloudellisen raportoinnin mallin vakiinnuttaminen
• Sisäisen laskentamallin kehittäminen palvelukohtaisten kulujen, 

toiminta-asteen ja toiminnan tehostumisen seuraamiseksi
• Power BI:n käyttöönotto
• Hankintatoimen kehittäminen
• Uuden johtamisjärjestelmän ja hallinnointimallin soveltaminen 

käytännössä 
• Toiminnan tehokkuuden parantaminen
• Sopeuttamistoimet, jotka johtuivat lentoliikenteen volyymien ro-

mahtamisesta ja lennonvarmistuksen tuottojen menetyksestä

• Sääntöjen ja ohjeiden 
jalkauttaminen ja 
vakiinnuttaminen 
yhtiöön

• Koulutusten 
järjestäminen hyvään 
hallintoon liittyvistä 
aiheista

jestystä, 1.1.2019 annettua Liikenne- ja vies-

tintäministeriön omistajaohjauksessa olevien 

osakeyhtiöiden hallinnointiohjetta, 16.10.2019 

annettuja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:tä 

koskevia omistajastrategisia linjauksia sekä kon-

sernin omaan johtamisjärjestelmään sisältyvää 

hallinnointiohjeistusta.

Noudatamme päätöksenteossa, hallinnossa 

ja johtamisessa Suomen osakeyhtiölakia, Lii-

kenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n yhtiöjärjes-

tystä ja pääosin Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n antamaa vuoden 2020 Hallinnointikoodia. 

Yhtiömme ylin päättävä elin on varsinainen yh-

tiökokous. Se päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiön 

yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyt 

asiat.

Tärkein tavoitteemme tälle vuodelle oli vuon-

na 2019 luotujen toimintatapojen ja sääntöjen 

juurruttaminen kaikkiin toimintoihin. Toteutim-

me tätä systemaattisesti esimerkiksi järjestä-

mällä henkilöstölle toimintatavoista ja säännöis-

tä koulutuksia.
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Liikenteenhallinnan turvallisuustason jatkuva 

parantaminen on meidän turvallisuustoimintam-

me ytimessä. Turvallisuustyön piiriin kuuluvat 

muun muassa häiriöjohtaminen, riskienhallinta, 

varautuminen, turvallisuuspoikkeamien hallinta, 

tieto- ja kyberturvallisuus sekä yritysturvallisuus. 

Suurimpia toimintaamme liittyviä riskejä 

ovat vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet 

sekä tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät uhat. 

Uutena merkittävänä riskitekijänä tunnistet-

tiin koronaviruksen kaltainen pandemia, joka 

voi pahimmillaan lamauttaa ohjauskeskusten 

toimintakyvyn väliaikaisesti. Myös inhimillis-

ten tekijöiden hallinnalla on keskeinen merkitys 

riskienhallinnassa. 

Operatiivisen toiminnan 
turvallisuustaso ja toimintakyky 
pysyivät hyvänä
Liikenteenhallinnan turvallisuustaso pysyi hyvä-

nä kaikissa liikennemuodoissa. Vakavia onnetto-

muuksia ei esiintynyt yhdessäkään liikennemuo-

dossa. Merkittävien turvallisuuspoikkeamien 

osalta pääsimme tavoitteisiin raideliikenteen-

ohjausta lukuun ottamatta kaikissa liikenne-

Turvallisuus

Toimimme erittäin 

turvallisuuskriittisellä toimialalla, 

minkä vuoksi turvallisuus on kaikessa 

toiminnassamme etusijalla. Mahdolliset 

onnettomuudet voivat pahimmillaan 

aiheuttaa vahinkoja niin ihmisille, 

ympäristölle kuin taloudelle. 
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muodoissa. Myös raideliikenteenohjauksessa 

vakavien vaaratilanteiden määrä pieneni merkit-

tävästi. Merkittäviä tieto- ja kyberturvallisuus-

poikkeamia ei raportoitu vuoden aikana yhtään 

kappaletta. Meriliikenteenohjauksessa estimme 

yhdeksän karilleajoa. 

Vuosi oli koronapandemian takia hyvin poik-

keuksellinen, mikä korosti varautumisen, hyvän 

tilannejohtajuuden ja ennakoivien toimien tär-

keyttä. Tiukensimme monia käytäntöjä ja oh-

jeistuksia, keskeytimme kaikki ulkopuoliset oh-

jauskeskusvierailut, panostimme hygieniaan ja 

otimme kasvomaskit käyttöön. Teimme laajaa 

yhteistyötä terveysviranomaisten ja työterveys-

huollon kanssa. Näiden toimien ansiosta opera-

tiivinen toimintakykymme säilyi hyvänä.

Yhtiössämme todettiin vuoden aikana ai-

noastaan seitsemän koronatartuntaa, eikä yksi-

kään näistä aiheuttanut laajempaa karanteenia 

tai vaikeuttanut henkilöstön saatavuutta ohjaus-

keskuksissa. Koronatartunnoista yksikään ei ol-

lut työperäinen.

Panostukset tieto- ja 
kyberturvallisuuteen jatkuivat 
Myös tieto- ja kyberturvallisuuden merkitys 

kasvoi entisestään, ja panostimmekin siihen 

vuoden aikana voimakkaasti. Määritimme tie-

to- ja kyberturvallisuuden strategian, perustim-

me tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän ja 

uudistimme tieto- ja kyberturvallisuuden joh-

tamisjärjestelmän. Vahvistimme myös omaa 

osaamistamme sisäisin koulutuksin ja palkkaa-

malla lisää alan asiantuntijoita. 

Käynnistimme uudistetun strategian poh-

jalta laaja-alaisen ja monivuotisen kehitys-

ohjelman tieto- ja kyberturvallisuuden tason 

nostamiseksi kaikissa liikennemuodoissa. Kas-

vatimme myös merkittävästi tieto- ja kybertur-

vallisuuteen liittyviä taloudellisia panostuksia 

ja tiivistimme yhteistyötä avainsidosryhmien ja 

ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa.

Turvallisuusjohtoryhmä-
työskentely vakiintui
Turvallisuustyötä johdetaan turvallisuusjohto-

ryhmässä. Perustimme sen rinnalle vuoden ai-

kana tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän 

ja koronatilannejohtoryhmän.

Turvallisuustyötä ohjaavat turvallisuuden, 

tieto- ja kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan 

politiikat. Nämä politiikat on hyväksytty hallituk-

sessa. Turvallisuusjohtamisen perustan muo-

dostavat turvallisuuden ja tieto- ja kyberturvalli-

suuden johtamisjärjestelmät.

Saimme vuoden aikana hyvin vakiinnutettua 

turvallisuusjohtoryhmätyöskentelyn. Tiivistim-

me eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja 

lanseerasimme vuoden viimeisellä neljänneksel-

lä Turvallisuuden parhaat käytännöt -konseptin. 

Haluamme verkostoitua tiiviimmin muiden alan 

toimijoiden kanssa ja hakea parhaita käytäntöjä 

myös konsernin ulkopuolelta.

Koulutusta ja käytännön 
harjoituksia henkilökunnalle
Pidämme henkilökunnan osaamista jatkuvasti 

yllä erilaisilla koulutuksilla ja jaamme parhaita 

käytäntöjä eri liikennemuotojen välillä. Meillä on 

laajat koulutusohjelmat liikenteenohjaustyössä 

työskentelevälle henkilökunnalle. Järjestämme 

henkilöstölle turvallisuusharjoituksia. Eri työ-

pisteille on määritelty turvallisuuteen liittyvät 

osaamisvaatimukset, jotka työntekijöiden tulee 

täyttää. 

Uudistimme raportointia ja järjes-
timme turvallisuuskierroksia 
Valvomme turvallisuustasoa erilaisilla toimen-

piteillä. Teemme sekä sisäisiä että ulkoisia au-

ditointeja ja järjestämme johdon turvallisuus-

kierroksia. Raportoimme turvallisuusasioista 

viranomaisille.

Uudistimme vuoden aikana turvallisuuden 

raportointikäytännöt. Mittaamme turvallisuutta 

sekä yhteisillä että liikennemuotokohtaisilla mit-

tareilla. Yhteisiä mittareita ovat esimerkiksi on-

nettomuuksien, vakavien vaaratilanteiden ja mer-

kittävien turvallisuuspoikkeamien määrät sekä 

turvallisuuden valvontatoimien toteutuminen. 

Meillä on kattavat mittaristot erityisesti poik-

keamien hallintaan sekä pitkälle kehitetyt poik-

keama-analyysiprosessit. Lähtökohtana on, että 

me pystymme raportoimaan mahdolliset poik-

keamat, tutkimaan ne ja reagoimaan heti. 

Liikenteenhallinnan turvallisuus-
tason parantaminen jatkuu
Vuonna 2021 jatkamme liikenteenhallinnan tur-

vallisuustason systemaattista parantamista ja 

koronapandemiaan liittyvää tilannejohtamista 

sekä kehitämme riskienhallintaa. Panostamme 

myös erityisesti tieto- ja kyberturvallisuuteen 

ja siihen liittyvien uhkien ja havainnointikyvyn 

parantamiseen. Jatkamme tältä osin yhteistyö-

tä muun muassa Väyläviraston ja muiden si-

dosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on myös 

kehittää turvallisuuteen liittyviä digitaalisia 

työkaluja. 
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Vuosi 2020 oli meille ympäristötyössä suunnan 

kirkastamista. Päivitimme ympäristöstrategian 

ja rakensimme perustan meidän omalle ympäris-

töjohtamiselle. Perustimme ympäristöhallinnan 

johtoryhmän, joka aloitti toimintansa vuoden puo-

livälissä. Loimme tiekartan siitä, mitkä ovat ympä-

ristötavoitteemme ja keskeiset kehitysalueemme.

Olemme vuoteen 2024 ulottuvan ympäris-

töstrategiamme mukaan ympäristösuuntautu-

nut konserni, ympäristötehokkaan ja sujuvan 

liikennejärjestelmän mahdollistaja, ympäristö-

lähtöisen liikkumisen vaikuttaja ja ympäristöva-

hinkojen ja onnettomuuksien estäjä.

Kaikkien valtionyhtiöiden tulisi olla hiili-

neutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Myös me 

olemme sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Täs-

mennämme tiekarttamme hiilineutraaliuteen 

vuoden 2021 aikana. 

Keskeinen rooli kestävän liikenne-
järjestelmän rakentamisessa
Pystymme omalla toiminnallamme vaikutta-

maan merkittävästi liikennejärjestelmän suju-

vuuteen ja palvelutasoon – ja sitä kautta eri lii-

kennemuotojen päästöihin. 

Ympäristövastuu

Liikenne aiheuttaa viidenneksen 

Suomen ilmastopäästöistä. 

Teemme siksi määrätietoisesti 

töitä sen puolesta, että liikenne 

Suomessa olisi mahdollisimman 

vähäpäästöistä. Toteutamme sitä 

liikenteenohjauksen palveluilla 

sekä tuottamalla liikennetietoa ja 

digipalveluita loppukäyttäjille. Jaamme 

ympäristötyömme kahteen osaan: oman 

toimintamme ympäristövaikutusten 

hallintaan sekä vaikutukseemme koko 

liikennejärjestelmän päästöihin.

Olemme tunnistaneet liikennejärjestelmäs-

sä useita eri osa-alueita, joiden ympäristökuor-

maan tuottamillamme palveluilla ja liikennetie-

dolla on suoraa tai välillistä vaikutusta. 

Matkaketjujen tehostuminen digitalisaa-

tion avulla auttaa saavuttamaan merkittäviä 

päästö- ja kustannussäästöjä. Henkilöautoilun 

markkinaosuuden aleneminen nykyisestä noin 

85 prosentista 80 prosenttiin henkilöliikenteen 

kilometreistä alentaisi liikenteen päästöjä las-

kennallisesti 300 000 CO
2-tonnia vuodessa. Ta-

varalogistiikan ketjun tehostuminen prosentilla 

alentaisi kuljetusten päästöjä 44 000 CO2-tonnia 

vuodessa.

Raideliikenteessä digitalisaatioasteen nosta-

minen Digirata-kärkihankkeemme avulla lisäisi 

matkojen kapasiteettia junaliikenteessä Helsin-

gissä Pasilan alueella 10 miljoonalla, mikä pa-

rantaisi kestävien liikkumismuotojen markki-

naosuutta henkilöliikenteessä. Tieliikenteessä 

voimme säästää huomattavan paljon aikaa ke-

hittämällä liikenteenohjausta ja parantamalla 

tietovirtoja. Esimerkiksi Kehä 1:llä näillä toimen-

piteillä voidaan säästää jopa 10 000 työpäivää 

vuodessa.

Keskeisiä keinojamme 
parantaa Suomen 
liikennejärjestelmän 
kestävyyttä ovat nämä:

• reaaliaikainen liikenteen tilanne-
kuva ja sen jakaminen

• liikennejärjestelmän digitalisaa-
tioasteen nostaminen

• ruuhkien torjunta, reitin ja no-
peuksien optimointi

• matka- ja logistiikkapalveluiden 
kehityksen vauhdittaminen lii-
kennetiedon ja ekosysteemipal-
veluiden avulla sekä eri liikenne-
muotojen integrointi

• joukkoliikenteen suosion 
edistäminen

• väyläinvestointien ja ylläpidon 
sekä väylien käytön optimointi

• tehokas ilmatilan hallinta
• raideliikenteen sujuvuuden edis-

täminen ja houkuttelevuuden 
parantaminen

• ympäristövahinkojen ja onnetto-
muuksien estäminen.
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Vuonna 2020 meriliikenteenohjaus esti 

yhteensä yhdeksän karilleajoa. Helsinki-Van-

taan lentoasemalla tehtiin vuoden aikana 24 

274 jatkuvan liu’un laskeutumista, mikä vas-

taa 77 prosenttia kaikista laskeutumisista. 

Kehitimme ympäristömittareita ja 
raportointia
Kehitimme vuoden aikana ympäristömit-

tareita sekä raportointia ja käynnistimme 

ympäristötietojärjestelmän rakentamisen. 

Vuonna 2021 käyttöön otettava järjestelmä 

mahdollistaa sekä tiedon keräämisen että 

tehokkaan raportoinnin. Tavoitteenamme 

on jatkossa raportoida omaa ekotehokkuut-

tamme, kuten esimerkiksi sähkön ja veden-

kulutusta sekä materiaalien käyttöä ja niistä 

syntyvien jätteiden määriä.Kehitämme ym-

päristötehokkuuden mittaamista parhaillaan, 

ja tiedot täsmentyvät vuonna 2021. Vuonna 

2020 yhtiö identifioi kuluttaneensa sähköä 13 

953 MWh ja lämpöä 685 MWh. Sähkönkulu-

tukseen liittyvän ostoenergian päästöt (Scope 

2) olivat 212,9 co2-tonnia ja lämpöön liittyvät 

päästöt (Scope 2) 24 co2-tonnia. Jätteitä yhti-

ön tuotannossa syntyi 72,5 tonnia, josta ai-

heutui laskennallisesti 20,49 co2-tonnin ver-

ran päästöjä.

Ympäristöjärjestelmän rakentami-
nen ja energiatehokkuuden paran-
taminen keskiössä
Vuonna 2021 panostamme ympäristötyön johta-

mismallin vakiinnuttamiseen sekä ympäristöjär-

jestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on, että 

meillä on alkaneena vuonna selkeästi määritellyt 

ja eri liikennemuodot huomioivat ympäristömit-

tarit ja että niiden kehitystä voidaan seurata ja 

niistä pystytään raportoimaan. Olemme myös si-

toutuneet edistämään omaa energiatehokkuut-

tamme ja haluamme parantaa henkilöstömme 

ympäristöosaamista sekä ympäristöhallinnan 

johtoryhmässä että myös laajemmin koko kon-

sernissa. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on 

ympäristöpolitiikan laatiminen. 

Pystymme omalla 
toiminnallamme 
vaikuttamaan 

merkittävästi liikenne-
järjestelmän sujuvuuteen ja 
palvelutasoon – ja sitä kautta eri 
liikennemuotojen päästöihin.”



43

VUOSI 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA LIIKETOIMINTA VASTUULLISUUS

FINTRAFFIC / VUOSIKERTOMUS 2020

Yhtiössämme työskenteli vuoden lopussa 

1 129 henkilöä. Heistä 22 prosenttia oli naisia 

ja 78 prosenttia miehiä. Henkilöstön keski-ikä 

oli 45 vuotta. Koska me tuotamme liikenteen-

ohjauksen palveluja ympäri vuorokauden, 

suurin osa henkilöstöstä työskentelee jakso- 

tai vuorotyössä. 

Tuotamme kaikki henkilöstöpalvelut yhdestä 

HR-tiimistä, jota johtaa henkilöstöjohtaja. Yh-

tiön työturvallisuuspäällikkö on osa henkilöstö-

hallinnon organisaatiota, mutta vastuu työtur-

vallisuudesta on aina operatiivisella johdolla.

Tehokkaammat HR-järjestelmät 
automaation avulla 
Koska yhtiömme on vielä melko nuori, kes-

kityimme vuoden aikana luomaan perustaa 

työllemme. Osa kevättalvella käynnistetyistä 

kehittämishankkeista jäi koronan jalkoihin. Poik-

keusoloista huolimatta jatkoimme HR-proses-

sien kuvaamista ja parantamista sekä valmiste-

limme HR master -järjestelmän kilpailutuksen. 

Kehitimme myös intranetiä koko konsernin yh-

teisenä viestintäkanavana. Tavoitteenamme on 

hyödyntää henkilöstöhallinnon järjestelmissä 

Sosiaalinen vastuu

mahdollisimman paljon automaatiota ja saavut-

taa sitä kautta tehokkuutta. Näin voimme va-

pauttaa enemmän esimerkiksi esimiesten aikaa 

aidosti lisäarvoa tuottavalle työlle. 

Laadimme yhtiöllemme päihdeohjeen ja 

uudistimme kokonaispalkitsemispolitiikan. 

Yksinkertaistimme palkitsemisen mallia ja 

huolehdimme siitä, että se on valtion erityisteh-

täväyhtiölle sopiva. Palkitsemismallissamme 

on myös huomioitu mahdolliset poikkeusolot 

aiempaa paremmin. Kehitimme vuoden aika-

na työhyvinvoinnin johtamisen ja työkykyris-

kienhallinnan mallia. Työskentelimme hy-

vän johtamisen ja uudistuvan yrityskulttuurin 

rakentamiseksi.

Haastava vuosi henkilöstölle
Vuosi oli koronapandemian vuoksi henkilöstölle 

haastava. Matkailun ja lentojen vähentymisen 

vuoksi erityisesti lennonvarmistus kärsi, minkä 

takia jouduimme laajasti lomauttamaan lennon-

varmistuksen henkilöstöä. Irtisanomisiin ei kui-

tenkaan jouduttu. 

Koko henkilöstö joutui työskentelemään 

poikkeusolojen keskellä. Teimme uusia ohjeis-

tuksia ohjauskeskuksissa työskentelevälle hen-

kilöstölle, ohjeistimme käyttämään maskia, 

keskeytimme vierailut ja kiinnitimme erityistä 

huomiota hygieniaan. Kaikki, joille etätyösken-

tely oli mahdollista, työskentelivät etänä kotoa 

käsin maaliskuusta lähtien. Sosiaalisten kon-

taktien puute yhdessä muiden poikkeusolojen 

aiheuttamien kuormitustekijöiden kanssa ra-

sitti luonnollisesti henkilöstöä. Toisaalta jotkut 

etätyötä tekevät raportoivat myös hyvinvoinnin 

lisääntymisestä.

Työnantaja tukee hyvinvointia
Tavoitteenamme on tukea henkilöstön jaksa-

mista ja hyvinvointia. Vuoden 2020 aikana 

otimme käyttöön matalan kynnyksen työterve-

yshuollon tukipalvelut, Mielen Chatin ja Mielen 

Sparrin. Mielen Chatti on työntekijöiden tavoi-

tettavissa 24/7. Työnantaja tarjoaa lyhytpsy-

koterapiaa työterveyslääkärin lähetteellä sitä 

tarvitseville. Vuoden lopussa sovimme myös 

hyvinvointivointipalvelu Auntien rajatusta pi-

lotista, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti 

esimiehiä johtamisessa ja muissa heidän jaksa-

miseensa ja hyvinvointiinsa vaikuttavissa ky-

Vuoden aikana uudistetun 

strategiamme tavoitteena on luoda 

Fintrafficista työpaikka, jossa 

työskentelee motivoituneita alansa 

parhaita osaajia. Haluamme, että 

työntekijät kokevat tekevänsä 

merkityksellistä työtä erinomaisessa 

työpaikassa. Tavoitteenamme on 

yrityskulttuuri, joka pohjautuu 

arvostavaan kohtaamiseen ja yhdessä 

tekemiseen, on ratkaisukeskeistä, 

tukee innovatiivisuutta ja kykyä 

uudistua. Teemme töitä sen eteen, että 

johtamisemme on ammattitaitoista, 

ihmismyönteistä ja reilua.
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symyksissä. Toimillaan työnantaja toteuttaa 

työkykyjohtamisen ohjelmaa, jonka tavoittee-

na on vähentää mielenterveyssyistä johtuvia 

sairauspoissaoloja. 

Muita vuosille 2020 ja 2021 vahviste-

tun työkykyjohtamisen toimintasuunnitel-

man teemoja ovat muutosjohtaminen ja sai-

rauspoissaolojen tarkempi analyysi ja niihin 

vaikuttaminen. 

Sairauspoissaolojen määrä 
pysyi alhaisena
Sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta 

ja olivat 2,8 (3,4) prosenttia. Sairauspoissaolo-

päiviä oli kaikkiaan 1 144 päivää edellisvuotta 

vähemmän. Henkilöstöstämme 53 prosentilla 

ei ollut vuoden aikana yhtään sairauspoissaolo-

päivää. Sairauspoissaolojaksoista määrällises-

ti eniten oli alle 10 päivää kestäviä poissaoloja. 

Sairauspoissaolojakson pituus oli kestoltaan 22 

prosentissa tapauksista 11–30 päivää ja 21 pro-

sentissa tapauksista 91–365 päivää. 

Kaikilla työntekijöillämme on käytössään yh-

täläiset laajat työterveyspalvelut. Kilpailutimme 

työterveyspalvelut vuoden 2019 lopulla. Fintraf-

ficin kaikkien yhtiöiden työterveyspalvelut tuot-

taa Suomen Terveystalo Oy. 

Työympäristöä ja työoloja 
kehitettiin
Työsuojelun painopisteinä Fintrafficin työpai-

koilla olivat työympäristön ja työolojen turvalli-

suutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden fyy-

sistä ja psyykkistä työkykyä ylläpitävä ja edistävä 

toiminta. 

Työympäristöä ja työoloja kehitettiin työnan-

tajan ja työntekijöiden kesken työpaikoilla siten, 

että työhön liittyvien vaaratekijöiden ja vaarati-

lanteiden syntyminen estettiin tai ne poistettiin. 

Työterveys- ja työturvallisuusvaarat pyrittiin 

minimoimaan siten, ettei työpaikoilla satu työn-

tekijöille yhtään tapaturmaa. Myös ammattitau-

deista tai työtapaturmista johtuvia työkyvyttö-

myystapauksia ja läheltä piti -tilanteita pyrittiin 

minimoimaan. 

Aktiivinen työsuojelutoiminta konkretisoitui 

poikkeuksellisesta vuodesta johtuen koronapan-

demian hallitsemistoimiksi yksikkökohtaisin 

työsuojelutoimenpitein ja konsernin tasoisen 

koronaohjeistuksen menestyksekkäällä toteut-

tamisella. Työperäisiä koronatartuntoja ei esiin-

tynyt Fintrafficin työpaikoilla. 

Fintrafficin henkilöstölle sattui vuonna 2020 

kolme työtapaturmaa ja kaksi työmatkatapatur-

maa, joista aiheutui henkilölle vähintään yhden 

sairaspoissaolopäivän poissaolo. Suurin fyysi-

nen riski työ- tai työmatkatapaturmalle näyttää 

syntyvän työhön tai työmatkaan liittyvässä liu-

kastumisessa ja kompastumisessa. Fintrafficin 

Henkilöstön avainlukuja vuonna 2020

45 vuotta 13 vuotta

Henkilöstön keski-ikä Keskimääräinen työsuhteen pituus

Henkilöstö liiketoiminnoittain Henkilöstön ikäjakauma

 Lennonvarmistus 443
 Meriliikenteenohjaus 101
 Raideliikenteenohjaus 465
 Tieliikenteenohjaus 80
 Fintraffic 36

 alle 30 5%
 30–39 25%
 40–49 32%
 50–59 27%
 yli 60 11%

Yhteensä
1 125
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henkilöstön tapaturmataajuus oli vuonna 2020 

2,14 (tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä 

työtuntia kohti vuodessa).

Fintraffic käy läpi säännöllisissä tapaamisis-

sa henkilöstön edustajien kanssa työterveyteen 

ja työturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja toi-

menpiteitä. Työsuojelutoimikunnassa käydään 

läpi työsuojelun toimintasuunnitelma ja työter-

veydenhuollon toimintasuunnitelma. Mainitut 

suunnitelmat käsitellään myös yhteistoiminta-

kokouksissa. Työsuojelutoimikunnat käsitte-

levät myös työsuojelun ja työterveydenhuollon 

mittarit ja edellisen toimintasuunnitelman pe-

rusteella toteutuneet toimenpiteet.

Henkilöstö tyytyväinen 
työilmapiiriin
Toteutimme henkilöstötyytyväisyyskyselyn elo-

kuussa. Saatujen tulosten perusteella henkilös-

tömme on tyytyväinen työilmapiiriin, kollegoi-

den toimintaan ja esimiestyöhön. Asteikolla 1–5, 

vastausten keskiarvo näissä kysymyksissä oli 4. 

Erityisesti esimiestyöhön oltiin laajasti tyytyväi-

siä, samoin työssä oppimisen mahdollisuuksiin. 

Tuemme osaamisen kehittämistä 
monipuolisesti
Osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, 

hyvä johtaminen ja uudistumista tukeva yritys-

kulttuuri on yksi strategisista kärkihankkeis-

tamme. Tuemme henkilöstömme osaamisen 

kehittämistä monipuolisesti. Olemme jakaneet 

osaamisen kehittämisen työssä oppimisen kei-

noihin, ohjaukseen ja tukeen sekä koulutukseen 

ja opiskeluun.

Käymme henkilöstön kanssa säännöllisesti 

kehitys-, tavoite- ja tuloskeskustelut, joissa käy-

dään läpi, millaista osaamisen kehittämisen tu-

kea henkilö tarvitsee tavoitteisiin pääsemiseksi.

Järjestimme vuoden aikana esimies- ja 

johtamiskoulutuksia muun muassa työkyvyn 

johtamisesta, uudesta työaikalaista ja työsuh-

teen keskeisistä ehdoista sekä etätyön ja ha-

jautetun työn johtamisesta. Esimies- ja johta-

miskoulutuksiin osallistui yhteensä noin 60 

esimiestä, mikä on vajaa puolet kaikista esi-

miehistämme. Jatkoimme oppisopimuskoulu-

tuksena konsernin yhteistä palvelukehityksen 

koulutusohjelmaa, johon osallistui yhteensä 

18 asiantuntijaa. Järjestimme vuoden aikana 

kuukausittain koulutuksia juridiikasta ja han-

kinnoista sopimusten ja hankintojen parissa 

työskenteleville. Järjestimme myös koulutusta 

englannin kielessä.

Henkilöstöstämme noin 80 prosenttia on 

operatiivisessa työssä. Järjestimme heille liiken-

nemuotokohtaisia koulutuksia, kuten esimerkik-

si lennonvarmistuskoulutuksia, simulaatiohar-

joituksia, työpaikkakouluttajan ja työnopastajan 

koulutuksia, liikenteenohjauskoulutuksia sekä 

liikenneturvallisuuskoulutuksia. 

Esimiesindeksin tulokset 

Toimii oikeudenmukaisesti 

Uskaltaa puuttua epäkohtiin 

On avoin ja lähestyttävä 

Antaa palautetta työstäni ja 
kiittää hyvästä työstä 

Viestii selkeästi työni   
tavoitteet ja tehtävät 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Edistää uudistumista ja  
innovointia 

Viestii tulevaisuuden   
suunnasta ymmärrettävästi 

Kohtelee työntekijöitä  
arvostavasti ja ystävällisesti 

4,2

4,3

3,9

4,3

3,7

3,8

3,9

3,8
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Edistimme tasa-arvoa
Avoimet työpaikkamme ovat kenen tahansa haet-

tavissa syntyperästä, etnisestä taustasta, suku-

puolesta tai muista vastaavista ominaisuuksista 

riippumatta. Yhtenä tavoitteena meillä on huomi-

oida eri sukupuolet nimitysvalintoja tehtäessä ta-

sapainoisen sukupuolirakenteen saavuttamiseksi 

konsernin ja tytäryhtiöiden johdossa. Lisäsimme 

vuoden aikana naisten määrää konsernin johto-

ryhmässä merkittävästi uusia nimitysvalintoja 

tehdessä. Huolehdimme kuitenkin aina siitä, että 

tehtäviin valitaan paras hakija. 

Työnantajana haluamme luoda työpaikan, 

joka mahdollistaa hyvän tasapainon työn ja 

muun elämän välillä. Tätä tavoittelemme mm. 

joustavin työaikajärjestelyin. 

Neuvottelimme uusia 
työehtosopimuksia
Noudatamme eri tytäryhtiöissä eri työehtoso-

pimuksia. Solmimme vuoden aikana meri- ja 

tieliikenteenohjaukseen yhtiökohtaisen työeh-

tosopimuksen, joka on voimassa 6.11.2020–

28.2.2022. Lisäksi neuvottelemme parhaillaan 

lennonvarmistuksen työehtosopimuksista. 

Työnantaja irtisanoi lennonjohtajien työehto-

sopimuksen joulukuussa 2020 toimintaympä-

ristössä koronapandemian takia tapahtuneiden 

voimakkaiden muutosten takia. Neuvottelut len-

nonjohtajien uudesta työehtosopimuksesta 

käynnistyvät kevättalvella 2021.

Whistleblowing-kanava käyttöön 
alkusyksystä 
EU-direktiivi velvoittaa kaikkia yli 50 henki-

löä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin or-

ganisaatioita järjestämään kanavan, jonka vä-

lityksellä voi jättää ilmoituksen esimerkiksi 

väärinkäytösepäilystä.

Anonymiteetin aito turvaaminen on tässä kes-

keistä, sillä direktiivin ydin on ilmoittajien suojele-

minen kaikelta syrjinnältä ja varmistaa siten turval-

linen tapa väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseksi. 

Otimme käyttöön Whistleblowing-kanavan 

sisäisesti intrassa sekä ulkoisesti verkkopalve-

lussamme loppuvuodesta. Kanavien kautta sekä 

henkilöstömme että yhteistyökumppanimme 

voivat ilmoittaa anonyymisti havaitsemistaan ri-

kos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä tai eet-

tisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Naisten ja miesten määrä

 Naiset 22 %
 Miehet 78 %
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Kun koronapandemia näytti vuonna 2020 ensimmäisiä merkkejään, 
Fintraffic päätti perustaa sisäisen varautumisryhmän. Ryhmän tarkoi-
tuksena oli varmistaa yhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta tär-
keä liikenteenohjaus: ilman lennonjohtopalveluita lentokoneet eivät 
nouse tai laskeudu, ja vain rautatie- ja meriliikenteen ohjaus takaa ju-
nien ja laivojen turvallisen kulkemisen. Ryhmää veti konsernimme riski-
enhallintajohtaja, jäseniksi koottiin eri yhtiöiden edustajia ja koko kon-
sernin keskeisiä toimijoita.

Varautumisryhmä kokoontui vuoden aikana tiiviisti ja rakensi suunni-
telmia pandemian eri skenaarioita varten. Lisäksi se koordinoi ja järjesteli 
koronaan liittyviä tarvehankintoja, teki selvitystyötä muun muassa erilai-
sista työympäristön hygieniaa parantavista menetelmistä, laati konserni-
tasoiset ohjeistukset ja pelisäännöt sekä viesti aktiivisesti sekä yhtiöiden 
että eri viranomaisten suuntaan. Koronatilanne muuttui vuoden aikana 
usein, ja toimintaa ja ohjeistuksia muokattiin aina tilanteen mukaisiksi. 

Viestimme koronatilanteesta henkilöstölle aktiivisesti, muun muassa 
intranetissä. Lisäksi järjestimme koronatilanteesta infotilaisuuksia. Ke-
sällä aloimme henkilöstön toiveesta järjestää myös erillisiä viikkopalave-
reita, joihin osallistuivat työsuojelu sekä luottamusmiehet. Palavereissa 
käytiin läpi varautumisryhmän linjauksia – keskeisistä asioista viestittiin 
henkilöstölle.

Vuonna 2020 Fintraffic-konsernissa ei todettu yhtään työperäistä 
koronatartuntaa. Sekä varautumisryhmän että työsuojelun ja luottamus-
miesten työskentely jatkui aktiivisesti vuonna 2021. 

Aktiivista työtä koronapandemian hillitsemiseksi 
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Koska yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme on 

merkittävä, käymme jatkuvasti aktiivista vuo-

ropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Haluamme 

olla luotettava ja tasapuolinen kumppani, joka 

toimii tehokkaasti ja läpinäkyvästi. 

Jaoimme vastuun eri sidosryhmistä johtoryh-

mässä vuoden 2019 lopussa ja toimimme tämän 

mukaan vuoden 2020 alusta lähtien. Rakensim-

me yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteisiä 

käytäntöjä ja tiivistimme yhteistyötä.

Esimerkki yhteistyöstä on vuonna 2020 aloi-

tettu hanke liikenteen ekosysteemin kehittämi-

seksi. Työ kumppaneidemme kanssa käynnistyi 

tammikuussa 2021 työpajassa, jossa sovimme, 

miten työtä viedään konkreettisesti eri työryhmi-

ssä eteenpäin. 

Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme julki-

sella sektorilla ovat muun muassa Puolustusvoi-

mat, Väylävirasto, Traficom, Tulli ja Poliisi. Yk-

sityisellä sektorilla keskeisiä kumppaneitamme 

ovat liikenteen ekosysteemin toimijat, joille me 

tarjoamme avointa dataa ja siihen liittyviä palve-

luja. Näin me myös mahdollistamme uuden lii-

ketoiminnan ja palvelujen luomisen.

Luotettava ja tehokkaasti 
toimiva kumppani

Vahva asema suomalaisessa 
liikennekeskustelussa
Yhtenä keskeisenä sidosryhmäyhteistyön tavoit-

teena on saada entistä vahvempi asema suomalai-

sessa liikennekeskustelussa, jotta eri tahot tietä-

vät, kenen puoleen kääntyä liikennejärjestelmään 

liittyvissä kysymyksissä. Tarjoammekin aktiivi-

sesti tietoa ja näkemyksiä alan kehityksestä vi-

ranomaisille, poliitikoille ja medialle. Haluamme 

tuoda keskusteluun oman asiantuntemuksemme 

ja sitä kautta parantaa sekä yhtiömme että koko 

Suomen toimintaympäristöä. Haluamme vaikut-

taa siihen, että liikenteen digitalisaatioasteen nos-

tamiseen liittyvät hyödyt tulisi riittävällä tavalla 

huomioitua päätöksenteossa ja että suomalainen 

liikennejärjestelmä kehittyisi oikeaan suuntaan.

Mittaamme tällä hetkellä sidosryhmätyötä 

ainoastaan liiketoimintakohtaisesti. Tavoittee-

namme on vuonna 2021 tehdä koko konsernin 

kattava maine- ja sidosryhmätutkimus, jotta 

voimme mitata yhteistyön vaikuttavuutta ja seu-

rata sen kehitystä. 
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Taloudellinen vastuu

Vakiinnutimme vuoden aikana konsernimme 

taloudellisen raportoinnin mallin. Viestimme 

tuloksestamme tilinpäätöksen lisäksi julkaise-

malla puolivuotiskatsauksen.

Erityistehtäväyhtiönä emme pyri maksimoi-

maan voittoja, vaan tavoittelemme maltillista 

kannattavuutta. Vuoden 2020 osalta tähän ta-

voitteeseen ei päästy, vaan vuosi jäi koronapan-

demian vaikutusten vuoksi tappiolliseksi. Kon-

sernin liikevaihto oli 182,4 (221,9) miljoonaa 

euroa ja tilikauden liiketulos -8,0 (21,3) miljoo-

naa euroa. Tulokseen vaikutti erityisesti lento-

liikenteen volyymien raju pudotus, joka romah-

dutti lennonvarmistuksen tuotot.

Sopeutimme lennonvarmistuksessa toi-

mintaamme leikkaamalla kuluja henkilöstön 

lomautusten ja muiden toimenpiteiden avulla. 

Ne eivät kuitenkaan riittäneet, jotta olisimme 

saaneet katettua tulojen menetykset. Lennon-

varmistus oli raskaasti tappiollista toimintaa 

vuonna 2020. Meri-, tie- ja raideliikenteen osal-

ta vuosi meni tuloksellisesti suunnitelman mu-

kaisesti poikkeuksellisen hyvä edellisen vuoden 

jälkeen, vaikka liikennevolyymit olivat kauttaal-

taan normaalia pienempiä erityisesti henkilölii-

kenteessä. Tavaraliikenteen volyymit sen sijaan 

pysyivät lähes ennallaan.

Taloudellinen vastuu merkitsee meille 

yhtiön kannattavuudesta ja toiminnan 

tehokkuudesta huolehtimista. Valtion 

eritystehtäväyhtiönä meidän on tärkeää 

edistää taloudellisesti tehokasta 

liikennejärjestelmää Suomessa. 

Merkittävä konsernin tulokseen vaikutta-

nut tekijä on myös EU-lainsäädäntöön perus-

tuva, lennonvarmistusliiketoimintaa koskeva 

liikenneriskimekanismi. Normaaliolosuhteissa 

mekanismi toimisi niin, että lennonvarmistus-

maksut nousisivat suorituskyky- ja maksua-

setuksen kaavojen mukaisesti kahden vuoden 

kuluttua, jos liikenne alittaisi suoritusky-

kysuunnitelman ennusteen. Lentoliikennea-

lan rajusta markkinaympäristön muutoksesta 

johtuen liikenneriskimekanismia ei sovelleta 

normaalisti vuosina 2020 ja 2021. Poikkeus-

lainsäädännöllä on pyritty estämään liikenne-

maksujen voimakas heilahtelu, huomioimaan 

lentoyhtiöasiakkaiden maksukyky sekä varmis-

tamaan, että lennonvarmistuspalvelun tarjo-

ajien toimintakyky säilyy.

Tehokkuuden kasvattaminen 
avainasemassa
Tavoittelemme kaikessa toiminnassamme te-

hokkuutta. Olemme omistajastrategisten lin-

jausten mukaisesti sitoutuneet parantamaan 

palvelutasoamme ja tehostamaan liikenteen-

ohjauksen palvelutuotantoa operatiivista toi-

mintamalliamme kehittämällä kumulatiivises-

ti 30 miljoonaa euroa tulevien vuosien aikana. 

Ilman operatiivisen toimintamallin uudista-

mista palvelutuotannon kehittäminen nykyra-

hoituksella voi vaarantua. Käyttämällä resurs-

simme fiksulla ja kestävällä tavalla tuemme 

parhaiten Suomen liikenteen uudistumista ja 

alan kehittymistä hyvänä työllistäjänä.

Aloitimme sisäisen laskentamallin ke-

hittämisen palvelukohtaisten kulujen, toi-

minta-asteen ja toiminnan tehostumisen 

seuraamiseksi. Tämä mahdollistaa liikenne-

muotokohtaisen kuluseurannan lisäksi myös 

palvelukohtaisen kulujen seurannan. Jatkam-

me myös muita hankkeita, kuten esimerkiksi 

Power BI:n hyödyntämistä taloudellisen datan 

analysoinnissa ja raportoinnissa.

Sovelsimme vuoden aikana ensimmäisen 

kerran vuonna 2019 hyväksyttyä Fintraffi-

cin johtamisjärjestelmää ja hallinnointimal-

lia. Teimme malliin pieniä, esimerkiksi meno-

päätösten tekemisen suuruusluokkia koskevia 

muutoksia.

Tunnistimme riskienhallinnassa keskei-

siä toimintaamme vaikuttavia riskejä ja laa-

dimme niihin liittyviä suunnitelmia. Kehitim-

me myös hankintatoimintaa vuoden aikana 

eteenpäin ja paransimme tehokkuuttamme 

kilpailuttamalla.
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Liikennejärjestelmätasolla turvallisuutta 

edistävä, liikennettä sujuvoittava, ympäristöä 

säästävä ja tehokkaasti tuotettu liikenteenoh-

jaus tuottaa parasta taloudellista arvoa ja vai-

kuttavuutta. Luomme taloudellista arvoa myös 

siten, että liikennettä koskeva tieto sijaitsee 

yhdessä paikassa, jolloin siitä on helpompi ja-

lostaa lisäarvoa tuottavia palveluja ja liikenteen 

toimivuutta edistäviä ratkaisuja. Liikenteen su-

juvoittaminen vaikuttaa myös omalta osaltaan 

Suomen kilpailukyvyn kasvamiseen. Suomen 

kilpailukyvyn parantamisessa henkilö- ja tava-

ralogistiikan alueella suuri merkitys on yhtiön 

ja Väyläviraston strategisella kumppanuudella 

tie-, meri- ja rautatieliikenteen osalta. Yhteistyö 

myös muiden viranomaisten ja yksityisten lii-

kennesektorin toimijoiden kanssa on tärkeässä 

roolissa. 

Suurimmat riskit ja mahdollisuudet
Taloudellisesta näkökulmasta suurin riski 

vuonna 2021 on koronapandemian jatkuminen 

ja sen vaikutukset lentoliikenteen volyymeihin 

ja lennonvarmistuksen tuottoihin ja kannatta-

vuuteen. Fintraffic Lennonvarmistus Oy teki 

vuonna 2020 liiketappiota 16,1 miljoonaa euroa 

vain 49,3 miljoonan euron liikevaihdolla (-39%). 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy on tällä hetkel-

lä velvoitettu tuottamaan valtiota hyödyntäviä 

palveluita ja sisällyttämään niiden tuottamisen 

kustannukset lentoreittimaksuihin. Lentoreitti-

tuottojen pandemiasta johtuva vähäisyys jättää 

merkittävän osan näiden palveluiden tuottami-

sen kustannuksista yhtiön itsensä kannettavik-

si. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ilmailu-

tiedotus, ilmatilan hallinta, lentopelastus sekä 

yhteistoimintalentoasemien valtion ilmailua 

palvelevat palvelut. Yhtiö on keskustellut Lii-

kenne- ja viestintäministeriön kanssa mahdol-

lisuudesta valtion palveluostoihin näihin palve-

luihin liittyen. Arvioimme, että lentoliikenteen 

volyymit ovat vuonna 2021 noin puolet vuoden 

2019 tasosta ja lähtevät vähitellen kasvamaan 

tulevina vuosina.

Toinen toimintaamme liittyvä epävarmuus-

tekijä on, kuinka paljon Väylävirasto saa ko-

ronapandemian aiheuttamassa haastavassa 

taloustilanteessa lisärahoitusta valtion bud-

jetista palveluiden ostamiseen yhtiöltä. Tämä 

vaikuttaa konsernin kykyyn investoida ja kehit-

tää liiketoimintaansa.

Jatkamme vuoden aikana taloudellisen toi-

mintamme tehostamista ja palveluidemme laa-

dun parantamista. Keskeisenä keinona tässä on 

operatiivisen toimintamallimme kehittäminen 

muun muassa investoimalla prosesseja tuke-

viin järjestelmiin, kuten automaatioon.

Lisäksi voimme pitemmällä aikavälillä ke-

hittää uusia liiketoimintamalleja ja laajentaa 

asiakaspohjaamme.

Asiakkaat, M € 2020 2019

Liikevaihto 182,4 221,9

Julkinen sektori, M € 2020 2019

Verot (välittömät verot) 1,0 6,0

Rahoittajat, M € 2020 2019

Rahoituskulut (netto) 0,4 0,5

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat, M € 2020 2019

Materiaali- ja palveluostot 46,9 45,4

Liiketoiminnan muut kulut 31,3 31,5

Investoinnit 61,7 22,8

Yhteensä 139,8 99,7

Henkilöstö, M € 2020 2019

Palkat ja palkkiot 72,0 77,6

Eläkekulut 11,5 13,5

Henkilösivukulut 2,4 2,4

Yhteensä 85,8 93,4

Osakkeenomistajat, M € 2020 2019

Osingot ja pääomanpalautukset 0,0 0,0

Omistaja-arvon nousu (tilikauden voitto) -9,4 14,7

Yhteensä -9,4 14,7

Rahavirrat sidosryhmille

Raportin suoriteperusteisista luvuista poiketen investoinnit huomioitu kassaperusteisina.  
Investoinneista 29,6 M € liiketoimintakaupan perusteella.
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Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut, M € 2020 2019

Liikevaihto 182,4 221,9

Tulos ennen veroja -8,4 20,8

Hyödynnetyt verotappiot 0,0 0,0

Henkilöstö 1 125 1091

Maksettavat verot ja veroluonteiset maksut, M € 2020 2019

Tulovero 0,0 4,9

Työnantajamaksut 1,0 0,6

Varainsiirtovero -0,9 0,9*

Muut verot ja veroluonteiset 0,7 0,7

Maksettavat yhteensä 0,7 7,1

Tilitettävät verot, M € 2020 2019

Palkkaverot 22,2 22,4

Arvonlisäverot, myynnit 67,1 74,7

Arvonlisäverot, hankinnat -56,6 -56,8

Tilitettävät yhteensä 32,6 40,3

Maksettavat ja tilitettävät verot

Veroraportissa esitetyt luvut on suoriteperusteisesti koottu erillisyhtiöiden tilinpäätöksistä.

• 2020 palautus

Verokäytännöissä ei merkittäviä 
muutoksia
Verokäytännöissä ei tapahtunut vuoden 2020 

aikana merkittäviä muutoksia. Keskeisin veroja 

koskeva muutos oli se, että vuoden aikana kon-

serni muodosti ensimmäistä kertaa verokon-

sernin, jolloin verojen tasaus konsernin sisällä 

mahdollistuu.

Fintraffic noudattaa voimassa olevaa lain-

säädäntöä verojen ja maksujen maksamisessa, 

keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa. 

Kaikki konserniyhtiöt ovat suomalaisia ja lähes 

kaikki verot on maksettu ja tilitetty Suomeen. 

Fintrafficilla ei ole sivuliikkeitä muissa mais-

sa. Fintraffic ei maksa eikä tilitä veroja OECD:n 

määrittelemiin veroparatiisivaltioihin eikä se ole 

saanut tukia kyseisistä maista.

Fintrafficin verojalanjälki oli vuonna 2020 ko-

konaisuudessaan 33,4 (47,4) miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana yhtiö sai julkisia tukia 4,6 

miljoonaa euroa, josta 2,9 miljoonaa euroa on 

Traficomin tukea Suomen Eurocontrol- jäsen-

maksuun liittyen. Lennonvarmistuskoulutuksen  

järjestämistä on tuettu 1,5 miljoonalla eurolla.

Fintraffic maksaa veronsa pääosin Suomeen. 

Yhtiön sidosryhmät eivät ole ilmaisseet näke-

myksiään yhtiön verotukseen liittyen. Yhtiö 

toimii huolellisesti lakien ja määräysten mukai-

sesti myös verotuksen osalta ja veroviranomai-

selta haetaan tarvittaessa erikoistilanteissa 

ennakkoratkaisuja.
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GRI-Indeksi

Fintraffic raportoi ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiviitekehyksen 

mukaisesti. Perustana toimii vastuullisuuden olennaisuusmäärittely, jonka laadimme vuonna 2020. 

Raportointijakso on 1.1–31.12.2020. Fintraffic raportoi vastuullisuudestaan GRI:n core-tason mukaisesti.

GRI 102 YLEINEN SISÄLTÖ

Tunnus Sisältö Sijainti Kommentti

Organisaatio

102–1 Raportoivan organisaation nimi Etukansi

102–2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut s. 2, Liiketoiminta-alueet lyhyesti s. 7

102–3 Organisaation pääkonttorin sijainti Takakansi

102–4 Toimintamaat s. 2

102–5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto s. 2, Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4

102–6 Markkina-alueet, toimialat s. 2, Liiketoiminta-alueet lyhyesti s. 7

102–7 Raportoivan organisaation koko Vuoden 2020 avainluvut s. 6, Liiketoiminta-alueet lyhyesti s. 7

102–8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Sosiaalinen vastuu s. 43–47

102–9 Toimitusketju GRI-indeksi Fintraffic on palveluyritys. Tärkeimmät tuotannontekijämme ovat henkilöstö, oh-
jelmistot ja laitteet, ohjauskeskuksemme sekä avoin data. Tuotamme liikenteen-
ohjauspalveluita, liikenteen digipalveluita ja tietoa asiakkaillemme, sidosryhmil-
lemme ja loppukäyttäjille. Fintraffic ei tuota materiaalisia tuotteita. 

102–10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Toimitusjohtajan katsaus s. 4

102–11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen GRI-indeksi Fintraffic soveltaa varovaisuusperiaatetta.

102–12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten 
toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Vastuullisuus osana päätöksentekoa s. 36

102–13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Liiketoiminta s. 22

https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
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Tunnus Sisältö Sijainti Kommentti

Strategia

102–14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus s. 4

Liiketoiminnan
eettisyys

102–16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Strategia, s. 14

Hallinto

102–18 Hallintorakenne Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–19 Vastuunjako Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–20 Vastuuhenkilöt Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–22 Hallituksen kokoonpano Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–24 Hallituksen valinta Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja 
määrittelyssä

Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–28 Hallituksen suorituksen arviointi Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 4–10

102–29 Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja 
hallinnassa

Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 11

102–30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 11

102–31 Riskiarviointien frekvenssi Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 11

102–35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 12–16

https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
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Tunnus Sisältö Sijainti Kommentti

Sidosryhmä-
vuorovaikutus

102–40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Luotettava ja tehokkaasti toimiva kumppani s. 48

102–41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin 
kuuluva henkilöstö

Sosiaalinen vastuu s. 44

102–42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Luotettava ja tehokkaasti toimiva kumppani s. 48

102–43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Luotettava ja tehokkaasti toimiva kumppani s. 48

102–44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja 
huolenaiheet

Luotettava ja tehokkaasti toimiva kumppani s. 48 Fintrafficin tavoitteena on tehdä vuonna 2021 koko konsernin kattava 
maine- ja sidosryhmätutkimus.

Raportointikäytäntö

102–45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt s. 2

102–46 Raportin sisällön ja laskentarajojen määrittely Vastuullisuus osana päätöksentekoa s. 36–37

102–47 Olennaiset aiheet Vastuullisuus osana päätöksentekoa s. 36–37

102–48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI-indeksi Ei muutoksia raportoiduissa tiedoissa.

102–49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden 
vaikuttavuudessa

GRI-indeksi Ei merkittäviä muutoksia. Tämä on Fintrafficin ensimmäinen raportti, jossa hyö-
dynnetään GRI-viitekehystä.

102–50 Raportointijakso GRI-indeksi 1.1.2020–31.12.2020

102–51 Edellisen raportin päiväys GRI-indeksi 6.4.2020

102–52 Raportin julkaisutiheys GRI-indeksi Vuosittain

102–53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja GRI-indeksi viestinta@fintraffic.fi

102–54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus GRI-indeksi

102–55 GRI-sisällysluettelo GRI-indeksi

102–56 Raportoinnin varmennus GRI-indeksi Raporttia ei ole varmennettu.

Johtamismalli

103–1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat Vastuullisuus osana päätöksentekoa s. 36–37

103–2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuus osana päätöksentekoa s. 36, Hyvä hallinto s. 38

103–3 Johtamistavan arviointi Hyvä hallinto s. 38
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GRI 200 TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT

Tunnus Sisältö Sijainti Kommentti

GRI 201: Taloudelliset tulokset

201–1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vastuu s. 49–51

GRI 203: Välilliset taloudelliset 
vaikutukset

203–2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden 
laajuus

Näin luomme arvoa yhteiskunnalle s. 15

GRI 207: Verot

207–1 Verolinjaukset Taloudellinen vastuu s. 49–51

207–2 Veroasioiden johtaminen, valvonta ja veroihin liittyvien 
riskien hallinta

Taloudellinen vastuu s. 49–51

207–3 Sidosryhmien taholta tulevat verotusta koskevat kysymykset Taloudellinen vastuu s. 49–51

GRI 300 YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT

Tunnus Sisältö Sijainti Kommentti

GRI 302: Energia

302–1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu s. 41–42

GRI 305: Päästöt

305–1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövastuu s. 41–42

305–2 Epäsuoran energian kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövastuu s. 41–42

GRI 307: Määräystenmukaisuus

307–1 Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen GRI-indeksi Ei tapauksia vuonna 2020.

OLENNAISET AIHEET
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GRI 400 SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT

Tunnus Sisältö Sijainti Kommentti

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus

403-1 Työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen Sosiaalinen vastuu s. 43–47, Turvallisuus s. 39–40

403-2 Työterveysriskien tunnistaminen, riskien arviointi ja 
tapausten tutkinta

Turvallisuus s. 39–40

403-3 Työterveyshuolto Sosiaalinen vastuu s. 43–47

403-4 Työntekijöiden osallistuminen työterveyspalvelujen 
kehittämiseen

Sosiaalinen vastuu s. 43–47

403-5 Työntekijöiden koulutus työterveyteen ja -turvallisuuteen Turvallisuus s. 39–40, Sosiaalinen vastuu s. 43–47

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Sosiaalinen vastuu s. 43–47

403-7 Liikesuhteiden kautta vaikuttavien työterveys ja -turvallisuusriskien vält-
täminen ja vähentäminen

Sosiaalinen vastuu s. 43–47

403-8 Työterveyden piirissä olevat työntekijät Sosiaalinen vastuu s. 43–47

403-9 Työhön liittyvät tapaturmat ja vammat Turvallisuus s. 39–40, Sosiaalinen vastuu s. 43–47

GRI 404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Sosiaalinen vastuu s. 43–47

GRI 405: Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset 
mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Sosiaalinen vastuu s. 43–47, Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys s. 3

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset GRI-indeksi Ei tapauksia vuonna 2020.

GRI 419: Määräystenmukaisuus

419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden 
osalta

GRI-indeksi Ei tapauksia vuonna 2020.

https://www.fintraffic.fi/sites/default/files/2021-03/Hallinnointi_ja_palkitseminen_2020.pdf
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