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Vision om världens
tryggaste, smidigaste och
miljövänligaste trafik

HÅLLBARHET

Så här läser du rapporthelheten
Årsöversikt 2020
Strategi, centrala händelser 2020
och översikt över hållbarheten.

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster för trafikstyrning och -ledning
inom alla trafikformer. Vi står till tjänst för att människor och varor ska
nå sin destination säkert, smidigt och med beaktande av miljön. Smarta trafikstyrningstjänster, digitala tjänster för företag och konsumenter
samt uppdaterad trafikinformation sätter fart på Finlands utveckling
till en föregångare då det gäller hållbar trafik och logistik.
Vi vill vara en utmärkt och attraktiv arbetsplats för toppexperter.
Vi sysselsätter 1 100 proffs.
Moderbolaget
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab
Dotterbolag
• Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab
svarar för flygtrafiktjänster.
• Fintraffic Sjötrafikledning Ab
svarar för sjötrafikledningen.
• Fintraffic Järnväg Ab
svarar för styrningen och ledningen av järnvägstrafiken.
• Fintraffic Väg Ab
svarar för styrningen och ledningen av vägtrafiken.

FINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

Redogörelse för förvaltning
och ersättningar 2020
Information om bolagets förvaltnings- och
styrsystem samt verkställande direktörens
och styrelsemedlemmarnas löner och
arvoden. Läs rapporten här.

Verksamhetsberättelse och bokslut
Beskrivning av bolagets verksamhet
2020 samt sammanfattning av bolagets
ekonomiska resultat och ekonomiska
ställning. Läs rapporten här.
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Verkställande
direktörens översikt
På grund av den globala
coronaviruspandemin blev 2020 ett
exceptionellt år. Trafikvolymerna rasade
inom alla trafikformer till följd av att
fritidsresorna upphörde, människor
distansarbetade från hemmet och
man försökte i den utsträckning
det var möjligt undvika alla typer av
sammankomster. Tills vidare vet vi
inte vilka konsekvenser pandemin ger
upphov till för den framtida mobiliteten
eller hur företag som producerar
kollektivtrafik och andra trafiktjänster
kommer att återhämta sig efter krisen.
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Fintraffics mål är att för sin del delta i uppbyggandet av världens säkraste, smidigaste och
miljövänligaste trafik i Finland. Vi anser att detta sker genom att tillsammans med ett utmärkt
samarbetsnätverk och vår toppkompetenta personal höja trafiksystemets digitaliseringsgrad.
Ett centralt mål i vår strategi, som preciserades på hösten, är att skapa ett ekosystem i världsklass för trafiken, och vi arbetar målmedvetet
med detta för att uppnå målet. Det innebär i synnerhet att trafiksystemet digitaliseras så, att information kan användas korsvis mellan olika trafikformer, trafikleder, fordon, tjänsteproducenter
och slutkunder. Detta är en förutsättning för att
fungerande resekedjor och konkurrenskraftiga
logistiska kedjor ska kunna skapas. För att kunna
ställa fullständig information till förfogande för
så många aktörer som möjligt inom branschen
har vi bjudit in aktörer inom trafikbranschen att
delta i planeringen av ekosystemhelheten för trafiken samt fastställa gemensamma mål och förfaranden för helheten. Vi stöder finländska trafikoperatörers konkurrenskraft och möjligheter
att nå framgång också genom att småningom, för
varje trafikform, skapa en digital lägesbild i real4
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tid för trafiksystemet. Denna lägesbild distribuerar vi för att tillmötesgå behoven bland medborgare, företag och i hela samhället för att på detta
sätt möjliggöra mer hållbar och utsläppssnål trafik. Till min glädje kan jag konstatera att arbetet
med att höja digitaliseringsgraden för trafiksystemet har fått en bra start.
Vår trafikstyrning till lands, till sjöss och i luften
tillhandahöll hela året högklassig och störningsfri
service. Vi producerade tjänsterna för väg-, sjö- och
järnvägstrafiken effektivare än året innan bland
annat genom att utveckla processerna, investera i
datasystem och teknik, organisera våra verksamheter på ett effektivare sätt och konkurrensutsätta
ett flertal köptjänster för både förvaltningen och
den operativa verksamheten. Vårt bolag har i enlighet med de ägarstrategiska riktlinjerna förbundit sig att höja servicenivån och samtidigt effektivisera trafikstyrningens tjänsteproduktion med 30
miljoner euro under de närmaste åren. För oss är
det viktigt att producera högklassiga tjänster på ett
så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Prioriteringarna i vår verksamhet är tydliga:
den främsta är säkerhet i trafiken i alla situationer.
Därefter kommer smidighet, driftssäkerhet, beredskap och kostnadseffektivitet samt produktion
av annan samhällsnytta. Först därefter kommer
vinstgenerering. I egenskap av ett statligt bolag
med specialuppgifter är måttlig lönsamhet vårt
mål. År 2020 uppnåddes inte detta mål, utan på
grund av konsekvenserna av coronaviruspande-
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min visade årets resultat en förlust på åtta miljoner euro. Den internationella rörligheten och därigenom också volymerna i flygtrafiken samt vidare
flygtrafiktjänstens avkastning påverkades starkast av pandemin. Trots en kraftig anpassning
av flygtrafiktjänstens verksamhet var åtgärderna
inte tillräckliga för att täcka intäktsförlusterna, och
verksamheten gick med stora förluster. I fråga om
sjö-, väg- och järnvägstrafiken låg lönsamheten på
den planerade nivån efter fjolåret då lönsamheten
var exceptionellt hög. Totalt sett var trafikvolymerna mindre än normalt i synnerhet i persontrafiken.
Vi är en central aktör då det gäller att hålla
samhällets hjul i rullning. De största riskerna som
anknyter till vår verksamhet omfattar allvarliga
olyckor som föranletts av oss samt hot mot informations- och cybersäkerheten. Vi fortsatte målmedvetet och systematiskt med förbättringen av
säkerheten och beredskapsnivån. Vi påbörjade ett
omfattande och flerårigt utvecklingsprogram för
att höja nivån på data- och cybersäkerheten inom
alla våra trafikformer, vi utökade våra ekonomiska satsningar i detta betydligt och intensifierade
samarbetet med de viktigaste intressentgrupperna och externa tjänsteproducenter.
Som avslutning på året förnyade vi vår visuella
profil och bytte namn. Genom varumärkesreformen fick vi för alla våra trafikformer en gemensam
logotyp och visuell profil som förmedlar bolagets
roll som omdanare av trafiken. Logotypen som
används av alla trafikformer innehåller en treskik-

Ett centralt mål i vår
strategi, som preciserades
på hösten, är att skapa ett
ekosystem i världsklass för trafiken,
och vi arbetar målmedvetet med detta
för att uppnå målet.”

tad F-bokstav som beskriver trafiksystemet: det
nedersta skiktet står för infrastrukturen, det mittersta för trafikinformation samt digital teknik och
det översta för slutanvändarnas tjänster. I ett konkurrenskraftigt trafiksystem behövs alla skikt, och
dessa måste fungera friktionsfritt tillsammans.
Vi verkar nu som ett ännu enhetligare trafikstyrningsbolag med ett namn som är lätt att känna
igen och komma ihåg. Vi är nu Fintraffic.
Målet för vår strategi är att göra Fintraffic
till en arbetsplats som sysselsätter motiverade
personer som är de bästa inom sin bransch. Vi
vill att arbetstagarna ska känna att de utför ett
betydelsefullt arbete på en utmärkt arbetsplats.
Vårt mål är en företagskultur som grundar sig
på möten där uppskattning visas och på gemensamma aktiviteter, som fokuserar på lösningar
samt stöder innovation och är dynamisk.

På grund av coronaviruspandemin har året
varit utmanande, och alla anställda har varit
tvungna att arbeta mitt uppe i exceptionella
förhållanden. Vi tillsatte en coronaarbetsgrupp
som drog upp riktlinjer för vår verksamhet och
gav de anställda anvisningar i de föränderliga
situationerna. Jag vill tacka alla anställda hos
Fintraffic för att de har iakttagit beredskapsanvisningarna under hela pandemin. På våra arbetsplatser konstaterades inte ett enda arbetsrelaterat coronovirusfall.
Jag vill tacka såväl personalen som våra samarbetspartner för utmärkt verksamhet och samarbete under det gångna året. Det är ett nöje att tillsammans med er alla främja utvecklingen av ett
hållbart trafiksystem och finländarnas välfärd!
Pertti Korhonen
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Nyckeltal för 2020
Omsättning

182,4 M€

Rörelsevinst

Antal anställda i genomsnitt

(221,9 M€)

(21,3 M€)

(1 091)

9

0

(10) förhindrade grundstötningar
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-8,0 M€

allvarliga olyckor

1 125

344 TB
(295) överförd information
genom Digitraffic-tjänsten
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Affärsverksamhetsområdena i korthet

Flygtrafiktjänst

Sjötrafikledning

Järnvägstrafikstyrning

Vägtrafikstyrning

Trafikens ekosystem

Omsättning 49,3 (80,2) M€
Personal 443 (441)

Omsättning 18,1 (21,7) M€
Personal 101 (99)

Omsättning 69,6 (74,4) M€
Personal 465 (464)

Omsättning 43,5 (44,0) M€
Personal 80 (71)

Våra tjänster
• hantering av luftrumsanvändningen i
Finland samt flygvägs- och flygtrafiktjänster på 22 flygplatser i Finland
• planering och upprätthållande av den infrastruktur och de system som flygtrafiktjänsten behöver enligt de internationella
kraven
• specialuppgifter i anslutning till flygräddning och områdesbevakning
• utbildnings- och konsulttjänster.

Våra tjänster
• fartygstrafikservice
• säkerhetsradioverksamhet
• bevakning av internationella vatten
• radionavigationstjänster.

Våra tjänster
• järnvägstrafikstyrning
• trafikplanering för samordning av banarbete och trafik
• kapacitetshantering
• driftcentralsverksamhet
• passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor
• ansvar för säkerhets- och
teknikkontrollrummet
• expert- och utbildningstjänster.

Våra tjänster
• operativ trafikledning i
vägtrafikcentralerna
• ombesörjande av tekniska system i
vägtunnlar och växlande skyltar vid
landsvägar
• vägväderssystem
• datatekniska och datakommunikationstekniska tjänster
• öppna data om aktuell vägtrafik och
förhållanden.

Våra tjänster
• främjande av samarbetet mellan aktörerna
inom trafikbranschen*: samordning av samarbetet, investeringslösningarna och lösningarna för den gemensamma utvecklingen
• utveckling av den digitala infrastrukturen för trafiken*: teknisk dataplattform,
data och bastjänster för den digitala
affärsverksamheten
• sammanställning av en digital regelbok*:
mallar, standardavtal, standarder för samarbete och dataöverföring
• fortlöpande utveckling av färdiga tjänster: Digitraffic, Trafiksituationen-tjänsten,
Responskanal.
* I samarbete med aktörerna i trafikens
ekosystem.
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JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

Vi publicerade en ny version av
applikationen Trafiksituationen.
I applikationen hittar användarna i dag ännu mer exakt information om förhållandena och
de växlande skyltarna i vägtrafiken samt om tågtidtabellerna i
realtid.

Arbetet med att förnya fjärrstyrningssystemet för bannätet i Sydöstra Finland fortsatte. KAKO-projektet utvecklar trafikledarens arbete så att det blir mer flexibelt,
gör resandet smidigare och
förbättrar trafikstyrningens
beredskapsnivå.

På grund av coronaviruspandemin vidtogs begränsningsåtgärder, vilket ledde
till att vi påbörjade samarbetsförhandlingar inom flygtrafiktjänsten. Förhandlingarna resulterade i att hela flygtrafiktjänstens personal permitterades.

I slutet av april övergick vi i processen
som planerats med tanke på eventuella
spänningsavbrott i bannätet till en ny era
då den anknytande systemfunktionen inkluderades i banentreprenörernas mobila
plattform.

Vi vann ett internationellt anbudsförfarande för utbildning av 70 luxemburgska
flygledare med Avia Colleges simulator i
Vanda 2021.

Vi anslöt oss till ekosystemet One Sea,
där vår roll bidrar till säkerheten i den
självstyrda sjötrafiken.

Inom ramen för Digirata-projektet började vi testa kommande lokaliseringssystem. I det första testet installerade vi
lokaliseringsanordningar i två lok.

Händelser
2020

På våren började vi vid våra sjötrafikcentraler använda det nya Cadis-systemet
som främjar säker fartygstrafik vid Finlands kustområden och Saimens djupfarled samt förebygger olyckor i ett allt
tidigare skede.

Tillsammans med Rata och GRK Raili
påbörjades banunderhållet i Nyland. Vår
allians svarar för banunderhållet i Nyland under de följande fem åren.

Tillsammans med YSP Ab undertecknade vi ett partnerskapsavtal gällande förnyande och ibruktagande, inklusive test,
av ett nytt styrsystem i Mästartunneln
på Ring I 2020–2022.

Den Digirata-utredning som vi gjorde
i samarbete med kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Traficom,
VR-Koncernen och Helsingforsregionens
trafik blev färdig. Vi föreslår att ett modernt radionätbaserat trafikstyrningssystem för tåg tas i användning i Finland.

Vi ingick partnerskapsavtal om
Cross-Border-projekten som samordnas
av Trafikledsverket och där man under de
kommande åren utvecklar infrastrukturen på gränsövergångsställena vid Finlands östra gräns. Väg- och järnvägstrafikstyrningsenheterna deltar i arbetet.
Vi ordnade den ordinarie bolagsstämman 26.5.2020 som ett distansmöte.
Mobilapplikationen 112 Suomi har redan1,7 miljoner användare som nu med
vår hjälp också får vägtrafikmeddelanden
genom applikationen.

I applikationen Trafiksituationen inkluderades alla gastankställen i Finland samt experimentella meddelanden om förhållanden och störningar i
vägtrafiken.
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JUNI

JULI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

På vår webbplats publicerades en
ny tjänst som samlar in och distribuerar information om järnvägs- och vägtrafikvolymerna.

Trafikledsverket beställde från
vårt bolag tjänsten Situationsledare till Helsingfors och Tammerfors. Målet är att bantrafikeringen ska återhämta sig så
snart som möjligt i skade- och
olyckssituationer.

Vi påbörjade ett test av järnvägstrafikens
passagerarinformationssystem, RAMI,
i Alberga, Esbo. Målet är att tågpassagerarna ska få allt enhetligare högtalarmeddelanden av jämnare kvalitet i hela
Finland.

I oktober publicerade vi
den omarbetade strategin där målet är att i
Finland bygga världens
säkraste, smidigaste och miljövänligaste
trafiksystem.

Den nya operativa kapacitetshanteringen för järnvägstrafikstyrningen introducerades. Åtta nya kapacitetshanterare svarar för bananvändningen och
kapacitetshanteringen vid Helsingfors
station och Ilmala bangård.

Den inflygningsreform som 2019 genomfördes på Helsingfors-Vanda Flygplats har genererat utmärkta resultat.
Tack vare metoden med kontinuerlig
glidflygning har utsläppen under inflygningen minskat med 10–30 procent.

Inom sjötrafikledningen påbörjade vi
eVäylä-projektet där man bygger upp
en ny digital tjänst för lägesbilder och
informationsbyte för behoven inom
sjötrafiken som automatiseras.

Också bullernivån har blivit lägre. Tillsammans med Traficom förberedde
vi för drönarflygare SkyNavX-tjänsteportalen där registrering blev obligatorisk för såväl professionella flygare som
amatörflygare i januari 2021.

Inom järnvägstrafikstyrningen
påbörjade vi projektet Kommandobryggan, vars mål är att skapa en vision av trafikstyrningens
verksamhet 2030 samt etapper
för att uppnå visionen.
Inom ramen för Digirata-projektet började vi bygga en testbana
på banavsnittet Kouvola–Kotka/
Fredrikshamn.
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I tjänsten Trafiksituationen lade vi till
information om ankommande och avgående flyg. Genom tjänsten får man nu information om alla trafikformer.
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I slutet av året tog vi i projektet Central
Baltic EfficientFlow över ledningsansvaret för utvecklingen av hamnapplikationen så att den blir riksomfattande. Målet
är att distribuera den hamnapplikation
för Raumo hamn som utvecklats i projektet till alla hamnar i Finland.
Tillsammans med Meteorologiska institutet påbörjade vi inom vägtrafikstyrningen ett projekt för att undersöka
hur Internet of Things (IoT)-sensortekniken kan tillämpas för att förbättra
vägväderprognoserna.
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Vi slöt ett avtal med Sähköautoilijat
ry. Tack vare avtalet finns alla laddstationer för elbilar i Finland i tjänsten
Trafiksituationen.
Vi publicerade en varumärkesreform.
Det gemensamma för alla våra bolags
namn är nu Fintraffic. Sedan början av
2021 heter vårt moderbolag Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, och våra dotterbolag Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab,
Fintraffic Järnväg Ab, Fintraffic Sjötrafikledning Ab och Fintraffic Väg Ab.
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Presentation av strategin och genomslagskraften i tabellform

Målet är säker, effektiv
och utsläppssnål trafik
De trender som i hög grad påverkar vår verksamhet
omfattar målet med utsläppssnål trafik samt förbättring av effektiviteten i trafiken. Förändringar
sker också i människornas rörlighet. Förändringarna i rörligheten påskyndas av exempelvis digitaliseringen, urbaniseringen, människornas åldrande,
klimatförändringen, delningsekonomin och den offentliga skuldsättningen. År 2020 formades verksamhetsmiljön också kraftigt av coronaviruspandemin och konsekvenserna av denna.
På lång sikt leder urbaniseringen till större
efterfrågan på kollektivtrafik och smidiga resekedjor. Den åldrande befolkningen prioriterar i
allt högre grad kollektivtrafik. Ökad miljömedvetenhet förändrar konsumenternas beteende
så, att energieffektivitet och utsläppssnålhet
iakttas i allt större utsträckning. Bilägandet
övergår delvis till delningsekonomiska lösningar, vars utveckling påskyndas genom smartare
och mer autonoma fordon.
På grund av pandemin har skuldsättningen
ökat betydligt bland både många företag och of-
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fentliga aktörer. Hos många trafikföretag framgår situationen också konkret i form av en radikal
minskning i efterfrågan på tjänster. Detta har lett
till att pressen har ökat då det gäller att göra saker
på ett nytt sätt, allt effektivare och ansvarsfullt.
Pandemin har också gett upphov till andra
konsekvenser. Distansarbete och -möten har
ökat i popularitet, och tack vare dessa har vi kunnat inskränka rörligheten. Detta kan orsaka särskilt långtgående konsekvenser för pendlingen, i
synnerhet i flygtrafiken. Digitaliseringen har tagit ett stort steg framåt. Olika digitala trafikapplikationer har ökat i popularitet när exempelvis
kontanter i allt mindre utsträckning används
som betalmedel.
Pandemin har lärt oss att allt bättre optimera
vår rörlighet också i städerna. Till exempel butiks- och apoteksärenden kan skötas på samma
resa, och inköpen göras mer sällan och förnuftigare. Och man behöver inte själv göra alla resor –
populariteten av bland annat olika matleveranstjänster har ökat explosionsartat.

Mål

Centrala indikatorer

Säker, smidig trafik och
optimerat trafiksystem

Antal olycksfall eller skador som beror på bolaget (0 fall 2020).

Högklassiga
och effektiva
trafikstyrningstjänster

Årlig operativ effektivisering (2020 producerades järnvägs-, sjö- och vägtrafiktjänsterna till en kostnad som var cirka 2,8 miljoner lägre än den var 2019 då driftsgraden höjdes betydligt under samma tidsperiod).

Bättre tjänster för
passagerarna och
logistiken

Antal gränssnittsanrop (år 2020 3,2 miljarder anrop, ökning 25 % jämfört med 2019)
i ekosystemets dataplattform (Digitraffic). Antal organisationer som anmält sig till arbetet med trafikens ekosystem (56 organisationer 2020) .

Allt högre mervärde
för kunderna och
intressentgrupperna

Det allmänna betyget i flygtrafiktjänstens kundundersökning var 4,2 (3,8 / 1-5).
Intressentgruppernas allmänna betyg för det dagliga samarbetet med järnvägstrafikstyrningen var 8,68 (4–10).

Utmärkt och dynamisk
arbetsgemenskap

Betyg för arbetsgemenskapen i personalenkäten Pulssi (3,8 på skalan 1–5 år 2020).
Betyg för ledningen i personalenkäten Pulssi (4,0 på skalan 1–5 år 2020).

Utsläppen minskar

Utsläpp av växthusgaser i inrikestrafiken 11,3 miljoner ton CO2-ekv 2019 (11,7 år 2018) /
Källa: Statistikcentralen. Andel inflygningar enligt metoden med kontinuerlig glidflygning (CDO) 77 % / Källa: Finavia, Fintraffic flygtrafiktjänst. Järnvägstrafikens marknadsandel i rese- och logistikkedjorna 5,4 % år 2019 / Källa: EU / KM.

Kollektivtrafiken växer

Kollektivtrafikens marknadsandel av antalet kilometer i persontrafiken 7 % / Traficom
2016.

Kostnaderna blir lägre
för alla

Andel av hushållens kostnader för transport av konsumtionsutgifterna 15 % /Statistikcentralen, 2016. Företagens logistikkostnader 12,2 % av BNP / Rapporten Logistik 2018.

Antalet olycksfall
minimeras

Dödsfall i trafiken 220 (205 år 2019) / Traficom/Trafikskyddet, 2020.
Förhindrande av grundstötning i sjötrafiken 9 (10 fall 2019) / Fintraffic VTS. Omfattning av öppna data som producerats av Fintraffic 344 TB (295 TB 2019) / Fintraffic
2020.

Intäkter och
exportmöjligheter genom
de nya trafiktjänsterna

Antal trafikföretag 31 000 (Statistikcentralen, Företagsstatistik).
Trafikföretagens omsättning på person- och logistikmarknaden 20,7 M€ (Statistikcentralen/ANM). Trafikföretagens sysselsättning på person- och logistikmarknaden
60 000 (Statistikcentralen/ANM).

Trafiken stöder Finlands
konkurrenskraft

Antalet internationella flygförbindelser från Finland 169 år 2019 (tillgänglighet) / Finavia.
Finland ligger på femte plats gällande öppna data (Global Open Data Index).
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STRATEGI

Digitaliseringen sätter ny
fart på utvecklingen av
trafiksystemet och nya
tjänster
På hösten publicerade vi den uppdaterade strategin
som gäller fram till 2024. Målet i strategin är att bygga
världens säkraste, smidigaste och miljövänligaste
trafik i Finland. Vi vill tillhandahålla världens bästa
trafikstyrning och tjänster för ekosystemet.

FINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

Sanna Reponen
utvecklingsdirektör

Utsläppsminskning, upprätthållande av tillgängligheten, förbättring av konkurrenskraften
och övervinnande av de ekonomiska utmaningarna ställer allt högre krav på trafiksystemet
och tjänsterna som detta tillhandahåller. Trafikstyrningen och trafikinformationen, jämte anknytande tjänster, har en nyckelposition i
utvecklingen av trafiksystemet. Hur ska vi på
Fintraffic förverkliga vår vision och uppnå våra
strategiska mål i denna situation? Utvecklingsdirektör Sanna Reponen och påverkningsdirektör Mikko Saariaho ger svar.
Mikko: Genom att snabbt skapa nya tjänster
kan trafiksystemet utnyttjas fullt ut i Finland.
För att detta ska kunna ske måste trafiksystemets digitaliseringsgrad höjas betydligt. Detta görs genom att konstruera en alltmer övergripande lägesbild i realtid av trafikhändelser
och trafikens infrastruktur såväl till lands, till
sjöss som i luften. Det behövs för att branschföretagen ska kunna utveckla sina tjänster. Vi

Mikko Saariaho
påverkningsdirektör

kan i vår tur med trafikstyrningstjänster och
öppna data påverka optimeringsgraden för vårt
trafiksystem.
Sanna: Vi arbetar aktivt för att höja trafiksystemets digitaliseringsgrad. Med hjälp av
realtidsmodeller för trafiksystemets infrastruktur och händelser kan vi hantera, förfina och
distribuera realtidsinformation om trafiken,
optimera trafiken samt hjälpa aktörerna inom
branschen att utveckla nya tjänster. Coronaviruspandemin har också lett till att ett stort steg
tagits då det gäller att utnyttja trafikinformation och data.
Mikko: Vi kan dock inte på egen hand göra
allt detta, utan det behövs samarbete mellan
aktörerna inom trafikbranschen. Vårt mål är att
i Finland bilda ett nätverk av trafikaktörer som
är bäst på att utnyttja informationen.
Sanna: Den situation som orsakats av
coronaviruspandemin har resulterat i att aktörerna inom trafikbranschen blivit alltmer öpp-
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na för samarbete. Företagen vill skapa smidiga
resekedjor så att man exempelvis med en enda
applikation lätt kan köpa en resa från Hangö till
Karlö. Det samma gäller också varulogistiken.
När ett paket smidigt kan förflyttas framåt ger
det betydande besparingar för alla. Vi kan påskynda denna utveckling genom att introducera olika aktörer för varandra i ett nätverk och för
dessa tillhandahålla den information som behövs för de nya tjänsterna. Ingen aktör klarar av
denna utmanande situation på egen hand.
Hur framgår säkerheten i
Fintraffics verksamhet?
Mikko: En målmedveten förbättring av säkerheten står i fokus för allt och är också ett av
våra strategiska spetsprojekt. Vi har förbundit
oss att förbättra trafiksäkerheten med smarta
trafikstyrningslösningar och nya trafiktjänster
som grundar sig på realtidsinformation. Detta
kräver fortlöpande utveckling av verksamhetskulturen och förfarandena.
Sanna: Förbättring av trafiksäkerheten omfattar utveckling av den totala säkerheten i hela
trafiksystemet, allt mellan trafikstyrning och
förebyggande av trafikolyckor och miljöskador
samt säkerhet i transportlogistiken. Detta innebär en höjning av beredskapsgraden, utveckling av cyber- och informationssäkerheten samt
allt djupare insikter om riskhantering. Vår be-
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redskap var redan före coronaviruspandemin
på en god nivå, men vikten av denna har under
coronaviruspandemin framhävts ytterligare.
Och Fintraffics anställda, vilka
strategiska mål har ni satt upp för dem?
Sanna: Det var fråga om först vårt andra
verksamhetsår, och därför fortsätter arbetet
med att bygga upp en gemensam och enhetlig
företagskultur. Vi vill skapa en företagskultur
som är dynamisk och stöder innovation och där
personalen får stöd med kontinuerligt lärande.
Mikko: Vi vill att arbetstagarna ska känna
att de utför ett betydelsefullt arbete på en utmärkt arbetsplats. Också gott ledarskap har en
viktig roll hos oss, vi vill att det ska vara yrkeskunnigt, människovänligt och schysst.
Med vilken inställning
blickar ni mot framtiden?
Mikko: Vi är också genuint bekymrade
över hur trafikbranschen kommer att se ut
efter coronakrisen. Konsekvenserna framgår tydligare i kollektivtrafiken där passagerarantalet har rasat. Vi har redan sett tecken
på att familjer köper flera bilar för att kunna
undvika kollektivtrafikmedel. Kollektivtrafiken kan inte återta sin ställning, om den inte
kan tillhandahålla en god servicenivå och
smidiga resekedjor. Vi anser att detta i Fin-

land kräver att ekosystemets samarbete intensifieras och att data utnyttjas i allt större utsträckning korsvis mellan olika aktörer.
Denna utveckling vill vi målmedvetet främja.
Sanna: För att nå framgång måste vi växa så
att vi blir en aktör som genuint reformerar trafiksystemet. Detta kräver också en reform av de
egna aktiviteterna. Allt måste lyckas för att helheten ska fungera.

Genom att snabbt
skapa nya tjänster kan
trafiksystemet utnyttjas
fullt ut i Finland. För att detta ska
kunna ske måste trafiksystemets
digitaliseringsgrad höjas
betydligt.”
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På detta sätt skapar vi värde för samhället
Vår avsikt är att skapa världens bästa trafikstyrning och tjänster för trafikens ekosystem

Grunden för vårt värdeskapande

Vårt utbud

Ekonomi
• Omsättning från försäljning av tjänster
182,4 miljoner euro

Fungerande och tillförlitliga bastjänster
• Järnvägstrafikstyrning
• Vägtrafikstyrning
• Sjötrafikledning
• Flygtrafiktjänst

Människor
• Mer än 1 100 arbetstagare vid verksamhetsställena på 29 orter
• Samarbete och gemensamt värdeskapande tillsammans med partnerna och andra
intressentgrupper
Trafikdata
• Trafikdataplattformen Digitraffic som
grundar sig på öppna data
Verktyg
• System och anordningar
• 44 trafikstyrningscentraler

Ekosystemtjänster
• Digitraffic: plattform som ger uppdaterad trafikinformation i form av öppna data.
• Trafiksituationen: slutanvändartjänst som ger
trafikinformation.
• Responskanal: en kanal som finländarna kan använda för att anmäla problem, ge respons eller förslag gällande trafiklederna.
• Övriga tjänster som vi producerar för företag
inom branschen och för slutanvändarna, inklusive förvaltningstjänster för ekosystemet,
Drönarregistret.
Utveckling av trafiksystemet
• Vi främjar användningen av trafikinformation:
cirka 14 miljoner gränssnittsanrop per dag.
• Vi sätter fart på samarbetet mellan de olika
trafikaktörerna.
• Vi utvecklar nya smarta lösningar och tjänster.

FINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

Vårt mål är att
bygga världens
säkraste, smidigaste
och miljövänligaste
trafik i Finland

Våra påverkningsmetoder
Vi förbättrar trafiksystemets säkerhet
• Vi minskar person-, material- och miljöskador genom
förebyggande av olyckor, information och snabb korrigering av störningssituationer.
• Vi möjliggör effektiv myndighetsverksamhet.
• Vi säkerställer ett säkert och effektivt trafiksystem
genom framförhållning då det gäller förändringar i
systemnivån.
Vi säkerställer smidigheten i trafiken och
möjligheterna att nå Finland
• Vi förebygger exceptionella situationer.
• Vi främjar effektiva och övergripande rese- och
transportkedjor.
• Vi möjliggör optimerade resekedjor, kostnadseffektiv
logistik samt goda kundupplevelser genom realtidsinformation på systemnivå.

Vi främjar utsläppssnål rörlighet
• Våra tjänster bidrar till
utsläppsminskningen.
Vi stärker nationalekonomin och företagens
konkurrenskraft
• Vi skapar kostnadsbesparingar för samhället, företag och hem genom att möjliggöra en optimering av rörligheten samt trafikledsplaneringen och
-underhållet.
• Vår trafikinformation och de tjänster som vi producerar för företagen inom branschen bidrar till uppbyggandet av användarorienterade, internationellt framgångsrika transporttjänster.
• Med styrnings- och informationstjänster i världsklass lockar vi trafikoperatörer till vår marknad.
• Inom stadsregionerna och i trafiken mellan städerna
skapar vi förutsättningar för kundorienterade alternativ till privatbilismen.
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Flygtrafiktjänst
Vår vision är att Finland ska ha världens säkraste,
smidigaste och mest miljövänliga luftrum. Vi vill
tillhandahålla världens bästa luftrumskontroll,
flygtrafikledning och trafikinformation.

FINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

Inom flygtrafiktjänsten svarar vi för hanteringen
av luftrumsanvändningen i Finland samt för flygvägs- och flygtrafiktjänsterna på 22 flygplatser. År
2020 tillhandahöll vår regionala flygledning tjänster för cirka 110 450 flygningar (2019: 272 205), av
vilka 24 649 gällde överflygningar i Finlands luftrum (2019: 62 472). Helsingfors-Vanda flygplats
hade i fjol cirka 75 512 (2019: 190 000) och per
dygn i genomsnitt 207 operationer (2019: 521).
Vi ser till att flygkaptenen får landningstillstånd på ett säkert sätt. För att flygtrafiktjänsten
ska fungera svarar vi dessutom för planeringen
och underhållet av infrastrukturen och systemen
som behövs i verksamheten i enlighet med de internationella kraven. Den tekniska flygtrafiktjänsten innefattar bland annat upprätthållande av
radaranläggningar, navigationsanordningar och
radioanordningar i flygplatsmiljön.

Trots pandemin uppnådde vi punktlighetsmålen som hade satts upp för 2020. Vi orsakade
inga fördröjningar eller inhiberingar av flygningar. Också säkerhetsmålen uppnåddes. Endast
de ekonomiska målen uppnåddes inte, och detta
berodde på att trafikvolymerna rasade, vilket ledde till betydande anpassningsåtgärder samt gallring av investeringar.
Vi har vidtagit många åtgärder för att flygtrafiken ska fungera så optimalt som möjligt.
Enligt Eurocontrols utredning är effektiviteten
av våra flygvägar bevisligen i toppklass i Europa. Genom ruttplanering, landningar enligt
metoden med kontinuerlig glidflygning och intensivt internationellt samarbete bidrar vi till
utsläppsminskningen.

Utmanande verksamhetsmiljö

Under året främjade vi våra spetsprojekt planenligt. Ett av projekten är FINEST som vi genomför i samarbete med Estonian Air Navigation
Services (EANS) som producerar flygtrafiktjänster i Estland. Projektet har som mål att för
dem som använder luftrummet tillhandahålla en harmoniserad, dynamisk, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig gränsöverskridande
flygtrafiktjänst. Tack vare hantering av flygtrafiken i ett enhetligt luftrum, utan statsgränser,
kan flygbolagen välja en effektivare och miljövänligare flygväg. Introduktionen av verksam-

Flygtrafiktjänstens år präglades starkt av
coronaviruspandemin och konsekvenserna av
denna för flygtrafiken. Flygplatserna tystnade, och en stor del av flygningarna ställdes in.
På våren var antalet flygningar i Finland upp till
80–90 procent lägre än under samma tidsperiod
i fjol, och 12 flygplatser hade ingen trafik överhuvudtaget. På årsnivå minskade antalet flygningar i Finlands luftrum med närmare 60 procent.
Under året sänktes flygvägsavgifterna med
1,5 procent.

Bättre effektivitet
med hjälp av spetsprojekt
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hetsmodellen fortsatte, och målet är att slutföra
projektet 2022.
Den fjärrflygledningstjänst, Multi-ROT, som
planerats i samarbete med Finavia framskred i
början av 2021 då vi tillsammans med Finavia
undertecknade en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding). Om tjänsten introduceras skulle det innebära att en enda flygledare
under sitt arbetsskift och med hjälp av distansförbindelser kunde svara för flygtrafiktjänsten
vid många flygplatser.
Obemannade luftfarkoster, dvs. drönare, blir
allt vanligare på flygtrafikmarknaden, vilket
skapar ett allt större behov av nya typer av trafikledningstjänster. I samarbete med Traficom
har vi för drönarflygare planerat en tjänsteportal där såväl professionella flygare som amatörflygare ska registrera sig i fortsättningen. Från
och med början av 2021 är det obligatoriskt att
registrera sig, sätta sig in i läromaterialet och
avlägga ett webbtest gällande drönarflygning.
Systemet stöder också digitaliseringen av
allmän luftfart och är en del av flygtrafiktjänsten. Under våren vidareutvecklas tjänsten, och
i denna kommer en lägesbild av flygtrafiken att
läggas till för alla flygoperatörers behov.
Ett av våra viktiga projekt är att öka försäljningen av flygtrafik-, utbildnings- och konsulttjänster till områden utanför Finland. Den internationella efterfrågan på finländsk kompetens
inom flygtrafiktjänster visar också en uppgång.
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Bland annat vann vi på våren ett internationellt anbudsförfarande för utbildning av luxemburgska flygledare 2020–2021. Genom att
vara konkurrenskraftiga på den internationella
marknaden säkerställer vi att vår kompetens är
på toppnivå – vi vill ju i enlighet med vår vision
tillhandahålla världens bästa luftrumskontroll,
flygtrafikledning och trafikinformation.

Intensiv dialog med personalen
På grund av pandemin övergick vår personal till
distansarbete på våren. Den största flygbolagskunden Finnair och även andra flygbolag ställde in en betydande del av sina flygningar, vilket
ledde till att arbetsmängden minskade betydligt. Under årets lopp var vi tvungna att ordna
många samarbetsförhandlingar för att anpassa
verksamheterna.
Tillsammans med personalen hade vi en aktiv dialog om hur vi bäst klarar av den utmanande förändringen i verksamhetsmiljön samtidigt
som skadorna minimeras. Alla presterade bra,
trots krissituationen. Tråkiga beslut måste fattas gällande personalen, och vi var tvungna att
vidta svåra åtgärder. Alla anpassningsåtgärder
kunde dock genomföras med permitteringar,
inga uppsägningar gjordes.
Trots de lägre flygtrafikvolymerna sysselsätter rapporteringsskyldigheterna, projekten och
myndighetssamarbetet flygtrafiktjänsten. Detta
arbete fortsatte som normalt.

I enlighet med
vår vision vill vi
tillhandahålla
världens bästa
luftrumskontroll,
flygtrafikledning och
trafikinformation.”
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Det internationella
samarbetet stärktes
På grund av coronaviruspandemin minskade
flygtrafikvolymerna kraftigt, och de ekonomiska
konsekvenserna av detta var också det dominerande inslaget i de internationella diskussionerna. Enligt ett beslut av staterna uppsköts debiteringen av navigationsavgifter med cirka ett halvt
år i Europa. Av denna anledning dröjde vi med
betalningsfordringar om flera miljoner euro på
flygbolag. På detta sätt hjälpte vi flygbolagen att
klara av en besvärlig situation, men detta fick en
negativ inverkan på bolagets likviditet.
Verkställande direktören för Fintraffic Flygtrafiktjänst, Raine Luojus, tillträdde i juni som
ordförande för ledningsgruppen för globala intresseorganisationen CANSO i Europa. CANSO
har en viktig roll i diskussioner med EU-kommissionen om förslag som gäller flygtrafiktjänster.
Också i fortsättningen har vi tack vare denna position goda möjligheter att påverka branschens
utveckling i Europa.
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En ny webbtjänst för drönarflygare introducerades

I början av 2021 introducerade vi för flygare av obemannade luftfartyg, dvs. drönare, en webbtjänst där såväl
professionella flygare som amatörflygare kan registrera
sig hos Trafik- och kommunikationsverket Traficom.
Från och med början av februari 2021 är det obligatoriskt för alla användare av kameraförsedda drönare
att registrera sig. Användare av kamerafria drönare som
väger under 250 g eller drönare som klassificerats som
leksaker behöver inte registrera sig. Vid registrering ska
användaren dessutom sätta sig in i läromaterialet om hur
drönare ska flygas och göra ett webbtest. I portalen kan
man registrera sig som drönaroperatör i egenskap av antingen privatperson eller organisation.
Reformen grundar sig på en EU-förordning, och syftet med denna är att säkerställa säkerheten i den växande obemannade luftfarten och i den vanliga flygtrafiken.
Drönarnas popularitet har ökat kraftigt under de senaste åren. Under de kommande åren ökar användningen
av dessa också i kommersiell affärsverksamhet. Enligt
en uppskattning finns det i Finland cirka 50 000 drönare
som berörs av bestämmelserna om flygningen av dessa.
Vårt mål är att senare utveckla portalen till en
handelsplats för drönaranvändare där användarna också ser exempelvis luftlägesbilden och får
flygrådgivningstjänster.
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Sjötrafikledning
Vårt mål är effektiv och smart sjötrafik samt
ett konkurrenskraftigt Finland. Genom vår
verksamhet säkerställer vi säker och smidig
sjötrafik samt skyddar den känsliga havsmiljön.

FINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

På årsnivå rör sig mer än 100 miljoner ton
sjötransporter längs våra farleder. Av Finlands
exportvaror transporteras 90 procent och av
importvaror 80 procent sjöledes. Varje år förflyttar sig också närmare 20 miljoner passagerare mellan finländska och utländska hamnar.
Vår uppgift är att säkerställa säker och störningsfri verksamhet i utrikeshandeln och inrikessjötrafiken. Vi förebygger olyckor i fartygstrafiken och eventuella negativa konsekvenser
av dessa för miljön. Våra sjötrafikcentraler
övervakar att frakt- och passagerarfartyg samt
tankfartyg kan röra sig på ett säkert sätt längs
Finlands kustområden dygnet runt – alla dagar
året om. Våra tjänster omfattar förutom fartygstrafikservice också säkerhetsradio- och radionavigeringstjänster samt digitala tjänster för
lägesbilder och informationsbyte.

En gemensam lägesbild skapas
Våra centrala mål omfattar förutom säkerställande av säkerhet och smidighet i sjötrafiken också
miljöskydd, Finlands konkurrenskraft samt bolagets ekonomiska effektivitet. Ett gemensamt mål
för hela sjöfartsbranschen är att minska utsläppen av växthusgaser. Under året sökte vi alltmer
övergripande och fungerande lösningar för att
uppnå dessa mål. Ett svar ligger i digitaliseringen.
Data och den allt större lägesbilden hjälper oss i
strävan att uppnå målen för minskningen av utsläpp från trafiken samt förbättra sjösäkerheten.

Vi tog en allt tydligare roll som tillhandahållare av en plattform för informationsbyte i
sjötrafiken, smarta informationstjänster och en
förstärkt lägesbild. Åren 2020–2025 utvecklar
vi inom vårt eVäylä-projekt informationsbytet
mellan sjötrafikledningen och hamnoperatörerna och skapar en grund för digital hantering
av den dynamiska fartygstrafiken. Syftet är
att data ska röra sig effektivt och i realtid mellan fartyg, Finlands hamnar och exempelvis
hamnoperatörer. Detta möjliggör allt säkrare, smidigare och effektivare sjötrafik samt en
koppling av sjötransporterna till andra trafikformer. I projektet skapas samtidigt de för fjärrlotsningen nödvändiga gränssnitten för informationsbyte mellan sjötrafikledningen och
fjärrlotsningen.
Vi fortsatte arbetet med att utveckla rutt- och
tidtabellsinformation för fartygen. I projektet där
maskininlärningsintelligens utnyttjas nådde vi
testfasen. Med en gränssnittstjänst i gemensam
användning förbättras den gemensamma lägesbilden samt användningen av data på ett smidigt
sätt, vilket i stor utsträckning påverkar funktionen av hamnarnas logistiska kedjor i synnerhet.

Högklassigt operativt arbete
samt utveckling av kvalitetsoch säkerhetssystemet
Våra sjötrafikcentraler förhindrade nio potentiella grundstötningar. Dessutom assistera-
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Våra centrala mål
omfattar förutom
säkerställande
av säkerhet och smidighet i
sjötrafiken också miljöskydd,
Finlands konkurrenskraft
samt bolagets ekonomiska
effektivitet.”
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de vi sex fartyg i navigeringen och förebyggde
olika farliga situationer genom att informera fartygen om dessa. Totalt 940 rapporter
gjordes om överträdelser och avvikelser i fartygstrafiken. Av dessa registrerades mer än
80 procent för havsområden som bevakas av
Fintraffic och resten för områden där internationella vatten bevakas.
Utvecklingen av ISO9001-kvalitetssystemet fortsatte. Vi utvidgade systemet till att
gälla hela bolaget. Inga avvikelser upptäcktes i den regelbundna utvärderingen vid utgången av året. Parallellt med kvalitetssystemet fortsatte uppbyggnaden av bolagets
säkerhetsledningssystem. Därutöver gjorde vi riskkartläggningar, genomförde säkerhetsenkäter och revisioner samt ordnade
säkerhetsutbildningar.

Vi investerade i personalens
arbetsförmåga och välbefinnande
På grund av situationen som orsakades av
coronaviruspandemin sattes allt större fokus
på personalens välbefinnande och psykiska kapacitet. Personalen vid våra sjötrafikcentraler
iakttog de strikta coronasäkerhetsrutinerna och
resten av personalen övergick till distansarbete.
Vi ordnade chefsutbildningar där en genomgång gjordes av coronasäkerheten, ledning av
arbetsförmåga, arbetshälsa och psykisk kapacitet, arbetstidslagen och centrala anställnings-
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villkor, coachningsinriktat chefsarbete samt ledning av distansarbete och decentraliserat arbete.
Sjötrafikcentralernas personal fick utbildning i
undantagsrutiner, och därtill ordnades allmän
utbildning i det närmaste som normalt genom
distansförbindelser.
Personalens arbetsnöjdhet förblev enligt personalenkäten Pulssi på en god nivå.
Våra arbetstagare var nöjda med i synnerhet arbetsatmosfären, verksamhetsutvecklingen samt samarbetet med arbetskompisarna.
Resultaten visade att också en decentraliserad
arbetsmodell, där personalen som står utanför
sjötrafikcentralerna distansarbetar, fungerar
framgångsrikt.

utom som medlemmar i One Sea-ekosystemet.
Ekosystemet främjar den autonoma sjötrafikens
utveckling.
Inom många projekt fortsatte det nära samarbetet på EU-nivå. Till exempel projektet Sea
Traffic Management EfficientFlow ställde till
de finländska hamnarnas förfogande en applikation som under vår ledning ska utvidgas så, att
den omfattar hela landet. Hamnapplikationen
kan i alla hamnar i Finland tas i användning som
en slutanvändartjänst med öppen tidsinformation och lägesbild. Tjänsten möjliggör hamnspecifikt informationsbyte mellan olika hamnoperatörer och förbättrar samtidigt informationsbytet
med Fintraffic.

Öppet och intensivt samarbete
Östersjön är känd som ett av de livligast trafikerade havsområdena i världen. Inom området
finns det fortlöpande i medeltal 2 000 handelsfartyg antingen i trafik eller i hamnarna. För att
havstrafiken i Östersjön ska fungera krävs samarbete som fortlöpande fördjupas.
Under året hade vi ett nära samarbete med
myndigheter, hamnar och rederier. I syfte att intensifiera det internationella samarbetet fortsattes medlemskapet i Association of Marine Aids
to Navigation and Lighthouse Authoritiesin
(IALA). Målet är att främja säkerheten, den ekonomiska effektiviteten och prestandan i den internationella trafiken. I mars anslöt vi oss dess-
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eVäylä – med smartare sjötrafik som mål

Digitaliseringen och automatiseringen gör stark entré i sjötrafiken. Detta ger oss en god möjlighet för mer övergripande observation av vår miljö. För att vi ska kunna ta ut allt av digitaliseringen måste vi förbättra
informationsbytet och distribuera lägesbilden bättre än tidigare mellan
olika sjöfartsaktörer.
Med en täckande lägesbild avses att vi har mer exakta uppgifter än
tidigare om fartygens läge och förflyttning, mötande och korsande trafik, tider, avvikelser i användningen av farlederna och förhållandena i
realtid samt status för säkerhetsanordningarna.
I fortsättningen tillhandahåller vi alla verktyg som behövs för detta genom informations- och lägesbildstjänsterna i e-Väylä. eVäylä är
sjötrafikledningens femåriga spetsprojekt som inleddes 2020. Syftet
med projektet är att data ska röra sig effektivt och i realtid mellan fartyg, hamnar och exempelvis hamnoperatörer.
eVäylä innefattar också enskilda projekt där vi utvecklar informationsbytet mellan sjötrafikledningen och hamnoperatörerna, skapar en
grund för digital hantering av den dynamiska fartygstrafiken och skapar de gränssnitt för informationsbyte som behövs i den framtida fjärrlotsningen. Till exempel lotsarbetet kan i framtiden allt oftare utföras
säkert på distans.
Allt detta i kombination möjliggör under de kommande åren säkrare,
smidigare och effektivare sjötrafik samt en koppling av sjötransporterna till andra trafikformer.
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Varje år svarar vi för att färden för mer än 500 000
tågturer och resan för drygt 82 miljoner passagerare ska förlöpa på ett säkert och smidigt sätt. Vår
uppgift är att säkerställa att passagerare och gods
når sin destination på ett säkert sätt. Våra tjänster
omfattar järnvägstrafikstyrning, trafikplanering
för att samordna banarbete och trafik, kapacitetshantering, driftcentralsverksamhet samt passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor. Vi svarar också för säkerhetskontrollrummet
och det tekniska kontrollrummet. Vi tillhandahåller dessutom expert- och utbildningstjänster för
bland annat aktörer inom järnvägsbranschen.

Järnvägstrafikstyrning
Vår vision är att vi i Finland har världens säkraste, smidigaste
och miljövänligaste järnvägstrafik. Vi producerar
världens bästa tjänster för järnvägstrafikledningen.
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Tjänster på ett säkert
och högklassigt sätt
Året var på många sätt framgångsrikt. Under
hela året producerade vi trafikstyrningstjänster
och andra tjänster på ett säkert och högklassigt
sätt. Coronaviruspandemin innebar också särskilda utmaningar för järnvägstrafiken. Jämfört
med året innan minskade järnvägstrafikvolymen med cirka fyra procent. Också hos oss ledde coronaviruspandemin till olika undantagsarrangemang. Den operativa personalen vid våra
kontrollcentraler iakttog de strikta coronasäkerhetsrutinerna och resten av personalen övergick
till distansarbete. Vi dämpade konsekvenserna
av coronaviruspandemin genom att starkt investera i vår personals säkerhet bland annat genom
arbetsarrangemang samt genom att använda

mun- och nässkydd och städa lokalerna. Vår personal har självmant tagit ansvar i situationen.
Tillsammans med personalen försökte vi säkerställa att den operativa verksamheten fortsätter
störningsfritt, och vi lyckades bra med detta.

Utvecklingsarbete till fördel
för hela järnvägssystemet
Många strategiska utvecklingsprojekt fortsatte
och påbörjades. Syftet med projekten är att i synnerhet utvidga automatiseringen i trafikledningen, skapa förutsättningar för platsoberoende och
dynamisk trafikledning samt utnyttja data i utvecklingen. Målet är att producera våra tjänster
på ett allt högklassigare, mer kundorienterat och
kostnadseffektivt sätt. Vi förbättrade effektiviteten, säkerheten och beredskapen.
I syfte att höja beredskapsnivån fortsatte
vi med den tekniska dubbleringen av fjärrstyrningssystemen för järnvägstrafiken. Tack vare
detta kan olika styrningsområden producera
tjänster alltmer flexibelt korsvis i störningssituationer. Under året främjades omarbetningen
av fjärrstyrningssystemet för Sydöstra Finlands
järnvägsnät. Projektet påbörjades 2017 och
framskred som planerat mot en fullständig driftsättning 2022. Fjärrstyrningssystemet är redan
i dag i operativ användning på banavsnitten Nyslott–Parikkala och Kouvola–Pieksämäki.
Ett flertal av våra strategiska utvecklingsprojekt fortsatte framgångsrikt. Till exempel
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Ett flertal av
våra strategiska
utvecklingsprojekt
fortsatte framgångsrikt. Till exempel
Digirata-projektet framskred bra
och blev ett av de främsta nationella
trafikprojekten.”
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Digirata-projektet framskred bra och blev ett av
de främsta nationella trafikprojekten. Därutöver arbetade vi med vår stora utvecklingsportfölj som innefattade exempelvis projektet Kommandobryggan. I detta skapades en vision om
trafikstyrningen och -ledningen fram till 2030.
Utredningsprojektet för dynamisk trafikstyrning
slutfördes, och avsikten är att med detta framskrida till praktisk nivå 2021.
På våren beställde Trafikledsverket från oss
den så kallade Situationsledartjänsten till Helsingfors och Tammerfors. Syftet med tjänsten är
att i skade- och olyckssituationer säkerställa en så
snabb återhämtning som möjligt för trafiken samt
se till att säkerhetsprocesserna framskrider på behörigt sätt. Det är en ny funktion för oss. Utvecklingsfasen började i september, och vi har som mål
att nå produktionsfasen i början av 2021.
I november startade vi en annan funktion,
kapacitetshantering, som också var helt ny för
oss. Totalt åtta nya kapacitetshanterare svarar
för bananvändningen och kapacitetshanteringen
vid Helsingfors station och Ilmala bangård. Kapacitetshanteringen vid Helsingfors station och
Ilmala bangård är en tjänst som har beställts av
Trafikledsverket.
Tillsammans med Väylä och GRK Rail kom
vi på våren överens om banunderhåll i Nyland för
minst fem år framöver. I fråga om trafiken kräver
Nyland mest underhåll, i exempelvis Böle görs
ett uppehåll på närmare 1 000 tågturer dagligen.
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Med denna allians som bildats av tre aktörer försöker vi skapa ett friktionsfritt samarbete då det
gäller banunderhåll och trafikplanering.
På hösten testade vi i Alberga, Esbo, en ny
typ av passagerarinformationssystem för järnvägstrafiken, RAMI, som kommer att ersätta det
nuvarande, över 20 år gamla systemet. Vi vill ge
tågpassagerarna mer uppdaterad och enhetligare passagerarinformation av högre kvalitet i hela
Finland. Tack vare det nya systemet underlättas
också uppföljningen och underhållet av skärmarna samtidigt som driftssäkerheten förbättras.
Också den bekanta utropsrösten ”Eva” ersätts
med en ny utropsröst. Målet är att systemet ska
fungera i hela Finland senast hösten 2021.
Förbättringen av trafikstyrningsfunktionerna
fortsätter i syfte att vidareutveckla säkerheten,
smidigheten, driftsäkerheten och effektiviteten
i trafiken. Dessa mål kommer att främjas genom
investeringar i modernisering och digitalisering
av trafikledningssystemen, genom att utveckla
verksamhetsprocesserna och personalens kompetens, och genom att anordna adekvata arbetsvillkor för verksamheten och för personalen vid
kontrollcentralerna.
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tet, arbetsatmosfären samt samarbetet med
arbetskompisarna.
I början av året genomförde vi en kund- och
intressentgruppsundersökning där en kartläggning gjordes av de viktigaste intressentgruppernas åsikter om bland annat hur samarbetet
fungerar och vilken betydelse det har samt hur
vår verksamhet har lyckats. Enkätdeltagarna
ansåg att vi hade lyckats bättre än året innan i
såväl den operativa trafikstyrningen, trafikplaneringen, driftscentralsverksamheten som passagerarinformationen. De bästa betygen gavs
för expertis, smidigt samarbete och säkerhet.
Mer än en tredjedel av enkätdeltagarna ansåg att
samarbetet hade blivit bättre under det senaste året, och närmare hälften av enkätdeltagarna
trodde att samarbetet skulle utvidgas under det
kommande året. Enligt enkätdeltagarna finns
det utrymme för förbättringar gällande tillgängligheten, den operativa kommunikationen och
kundorienteringen.

Arbets- och kundnöjdheten
på en mycket bra nivå
Enligt personalenkäten Pulssi var arbetsnöjdheten på en mycket bra nivå. De anställda är nöjda med i synnerhet chefsarbe-
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Digirata möjliggör säker och smidig järnvägstrafik

Det trafikstyrningssystem för tåg (s.k. JKV) som i

turer och passagerare ökas i det nuvarande bannätet.

dag används i Finland kommer i fråga om den tek-

Systemet möjliggör en utvidgning av bankapaciteten

niska drifttiden ohjälpligt att nå slutet av sin livscy-

med upp till 30 procent. Digirata innebär också att kon-

kel vid utgången av 2020-talet. I det Digirata-projekt

sekvenserna av störningar och längden av störningar-

som inleddes 2019 ersätts det nuvarande automatis-

na i bannätet minskar. Ett bättre och punktligare utbud

ka trafikstyrningssystemet för tåg med det moderna

av tågturer stöder övergången till hållbara transport-

radionätbaserade ERTMS (European Rail Traffic Ma-

sätt. Trafikutsläppen skulle minska betydligt, om järn-

nagement System)-systemet. I Digirata-projektet för-

vägstrafiken får en större marknadsandel. Hela EU har

nyas hela infrastrukturen för styr- och säkerhetssys-

som mål att öka järnvägstrafikens andel. I och med Di-

temet: det automatiska trafikstyrningssystemet för

girata skulle förutsättningarna för säker tågtrafik för-

tåg och ställverket. Här tillämpas modern teknik, och

bättras, och också uppkomsten av nya digitala tjänster

beaktande tas till EU-standarderna. I fortsättningen

bland annat direkt för tågpassagerarna möjliggöras.

är tågtrafikstyrningen radionätbaserad, vilket i väsentlig grad minskar den markbaserade utrustningen.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet är ordförande för styr-

Projektets utredningsfas avslutades i april 2020. Den

gruppen för Digirata-projektet, och Fintraffic leder

pågående beredningsfasen inleddes i augusti och

projektet tillsammans med Trafikledsverket. Många

avslutas i april 2021. Denna följs av Digiratas utveck-

viktiga intressentgrupper, t.ex. Traficom, VR och HRT,

lings- och verifieringsfas, som enligt dagens uppgifter

är representerade i styrgruppen.

fortsätter fram till 2027.
Målet är att kunna starta uppbyggnaden av syste-

Väsentliga fördelar för passagerarna

met 2028 och att det nya systemet skulle vara klart i

och hela järnvägssystemet

hela Finlands bannät senast 2040. Avsikten är att de

Med ett modernt radionätbaserat trafikstyrningssys-

politiska besluten om främjande av projektet ska fat-

tem för tåg kunde bankapaciteten utvidgas, punktlig-

tas våren 2021 inom ramen för den nationella planen

heten och smidigheten förbättras samt antalet tåg-

för trafiksystemet (Trafik 12).
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Vägtrafikstyrning
Vår vision är världens säkraste, smidigaste och
miljövänligaste trafik som möjliggörs genom smarta
tjänster och där vårt mål är säkra och smidiga
transporter i samarbete med våra partner.
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Person- och godstrafiken i Finland grundar sig
på smidig och effektiv trafik på landsvägarna.
Av godstrafiken går 63 procent och av passagerartrafiken 90 procent på gummihjul. Den sammanlagda längden av vägarna i Finlands vägnät
är 78 000 kilometer. Dagligen tillryggalägger bilar mer än 120 miljoner kilometer på våra vägar.
Inom vägtrafikstyrningen sörjer vi för säker och
smidig trafik på landsvägarna 24/7/365. Vi arbetar för säker och smidig trafik genom allt mellan
planering av landsvägar, gränsövergångsställen
samt tekniska system vid tunnlar och produktion
av vägvädersinformation i hela kedjan samt fortlöpande uppföljning av trafiken.
Grunden för hela vår verksamhet är att vi fortlöpande har tillgång till en lägesbild av trafiken i
realtid. Detta produceras för oss av cirka 20 000
trafiklednings-, samt väglags- och väderanordningar som omfattar exempelvis 900 väglagskameror, 420 vägväderstationer samt olika automatiserade system för observation av störningar.
Utifrån trafik- och väderleksdata styr vi exempelvis växlande hastighetsbegränsningar, trafikinformationsskyltar samt tunnlarnas och trafikljusens funktion.
Vi verkar som nervcentrum för information
om landsvägstrafiken. Från våra vägtrafikcentraler skickas årligen 10 000 trafikmeddelanden, och därtill svarar vi för samtal som rings till
Fintraffics nummer för Väganvändare, dit väganvändarna i akuta fall meddelar omständig-

heter som kan äventyra väganvändningen. Varje
år besvarar våra vägtrafikcentraler närmare 150
000 samtal. I undantags- och störningssituationer svarar vi för informationsgången till olika myndigheter såsom polisen och räddningsverket, samt exempelvis vägentreprenörer och
-underhåll.

Effektivisering av verksamheten
På grund av coronaviruspandemin blev året exceptionellt även för vägtrafikstyrningen. Häften
av våra anställda övergick till distansarbete, och
strikta säkerhetsrutiner började iakttas av personalen vid vägtrafikcentralerna. Trots de exceptionella förhållandena uppstod det inga avvikelser som skulle ha berott på bolaget.
Coronaviruspandemin påverkade vägtrafikvolymerna. På huvudvägarna minskade volymerna med cirka 10 procent jämfört med året
innan. Detta återspeglades i vägtrafikstyrningen där det inom styrningsverksamheten frigjordes resurser för utvecklingsprojekten. Samtidigt omvandlades en del av köptjänsterna till
tjänster som produceras internt, och vi kunde
för mindre upphandlingshelheter genomföra
anbudsförfaranden mer kostnadseffektivt. Vi
effektiviserade planeringen av utvecklingsverksamheten och investeringsprojekten. Vi utvecklade bland annat produktionsmodellen för
den allmänna beräkningen av trafikvolymer i
landsvägsnätet.
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Nya tjänster och skapande av
en lägesbild i realtid
Fintraffics vägtrafikstyrning har som mål att verka som speluppläggare i det dynamiska ekosystemet för vägtrafiken. Spetsprojekten för produktoch tjänsteutvecklingen framskred som planerat
under året. Vårt mål är att skapa en digital tvilling
för vägtrafiken och en lägesbild i realtid av den
faktiska statusen för infrastrukturen, förhållandena, underhållet och trafiken, och arbetet för att
uppnå detta framskred väl. För ändamålet publicerades den omarbetade TLOIK-plattformen som
nu innehåller styrsystemen för vägnätet, verktyg
för informations- och underhållsstyrning för hela
vägnätet i Finland, avancerad automatik för att
generera styrningsförslag enligt väglags- och trafiksituationen samt en lägesinformationshelhet
där bland annat hundratals kameror, vägväderstationer och andra anordningar används.
Dessutom påbörjade vi många pilotprojekt för utveckling av vägväderstjänsterna. I projekten undersöks bland annat möjligheterna som IoT-tekniken
ger för prognostisering av vägvädret. För tjänsterna
i plattformen för vägtrafikförhållandena utvecklade
vi gränssnitten och kapaciteten så, att vi i fortsättningen kan ta emot data som genererats av externa
aktörer för analys och vidare bearbetning. I slutet
av året lanserade vi den omarbetade versionen av
WebKeli för trafikledernas intressentgrupper.
I fråga om infrastrukturen var en av de väsentliga händelserna invigningen av Lahtis söd-
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Fintraffics
vägtrafikstyrning har
som mål att verka som
speluppläggare i det dynamiska
ekosystemet för vägtrafiken.
Spetsprojekten för produkt- och
tjänsteutvecklingen framskred
som planerat under året.”
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ra ringväg på Riksväg 12 för trafik i december. I
samband med detta överfördes styrningen av
Patomäki- och Liipolatunnlarna till oss. I juni
invigdes avsnittet Tammerfors-Kangasala på
Riksväg 12. Vi svarade för förnyandet av trafikledningsanordningarna på avsnittet. Mer än 10
trafikljuskorsningar färdigställdes också.

Investeringar i företagskulturen
Vi fortsatte den reform av företagskulturen
som påbörjades föregående år. Vår personal engagerade sig starkt i arbetet och deltog under
workshops i utvecklingen av de olika delarna i
helheten. Allt genomfördes framgångsrikt genom distansförbindelser.
Vårt mål är att skapa en öppnare och mer agil
verksamhetskultur än tidigare. Vi fastslog gemensamma beteendemallar och skapade en för oss
unik historia. Vi började också tillämpa nya värderingar som styr vår verksamhet i fortsättningen.

Allt intensivare samarbete
Vi hade ett intensivt samarbete med vårt omfattande nätverk av samarbetspartner. Fokus i
verksamheten var ett friktionsfritt och fungerande dagligt operativt samarbete med myndigheter och intressentgrupper i hanteringen av olika
störnings- och undantagssituationer. Under året
främjade vi också vid exempelvis olika EU-expertforum det internationella samarbetet för allt
smidigare och säkrare landsvägstrafik.
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Den digitala tvillingen utvecklas och ger en lägesbild i realtid av trafiken

Vägtrafikens digitala tvilling skapar en digital och
virtuell kopia av den fysiska vägtrafiken och ger
i realtid en lägesbild av den faktiska statusen för
infrastrukturen, förhållandena, underhållet och
trafiken. Den är till stöd för att hantera, bearbeta
och distribuera trafikinformation, optimera trafiken samt gör det lättare för aktörerna inom branschen att utveckla nya tjänster.
I den första fasen syns den digitala tvillingen bland annat som en vägg för lägesbilden, varifrån vägtrafikcentralen får en helhetsbild av status
för vägtrafiken enligt principen med ”ett ögonkast”. Plattformen för detta är det så kallade TLOIK, dvs. det integrerade användargränssnittet för
vägtrafikstyrningen.
Fördelarna med den digitala tvillingen är betydande: den kan till exempel försnabba rese- och
varukedjorna, göra kollektivtrafiken mer attraktiv
samt stödja uppkomsten av nya tjänsteinnovationer och den regionala likställdheten. Samtidigt genererar den information som stöder optimeringen
av trafikledsinvesteringarna och -underhållet.
I den digitala tvillingen tas under de följande
åren stora steg då bland annat datainsamlingen
och den tekniska uppbyggnaden utvecklas.
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Ny kraft för Finland
genom trafikens
ekosystem
Vår vision är ett hållbart och dynamiskt trafiksystem som
digitaliseras i samarbete med aktörerna inom branschen.
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De tre centrala målen för 2020 var att skapa en
strategi, främja projekten som stöder uppbyggnaden av ett ekosystem för trafiken samt utvidga
användningen av trafikdata som tillhandahålls
av Fintraffic. Vi uppnådde alla mål som planerat.
Vår vision är ett hållbart och dynamiskt trafiksystem som digitaliseras i samarbete med aktörerna
inom branschen. Trafiksystemet är ett brett spektrum av olika aktörer och tjänster. Spektret består
av person- och godstrafik i alla trafikformer jämte
trafiknätverk, kommunikationsförbindelser och
information, transporttjänster, trafikmedel samt
trafikstyrningssystem för dessa.
Traditionellt har de olika delområdena granskats separat. Vårt mål är att slå samman uppgifterna och tjänsterna så att transporterna blir
så smidiga som möjligt och så att det också är till
fördel för tjänsteleverantörerna. Hos Fintraffic
sätter vi fart på det ekosystem för trafiken i Finland som bygger på samarbete mellan aktörerna
inom branschen, trafikens digitala infrastruktur
samt en digital regelbok.

Coronaviruspandemin ökade
viljan att samarbeta
Konsekvenserna av coronaviruspandemin för
trafikbranschen var omfattande. Passagerarvolymerna minskade radikalt, vilket för många aktörer ledde till att lönsamheten rasade. Vi kunde
inte heller ordna fysiska möten som är viktiga för
att bygga upp förtroende.

Å andra sidan har den pressade situationen
inom trafikbranschen tvingat aktörerna inom
branschen att omarbeta verksamhetsmodellerna, vilket har effektiviserat verksamheten och
främjat digitaliseringen. Den förändrade marknaden gjorde att aktörerna inom trafikbranschen
allt tydligare insåg att vi endast genom samarbete kan klara av situationen.

Samarbete behövs för
det framtida trafiksystemet
Ett av våra centrala mål är att intensifiera samarbetet med aktörerna inom branschen. Utifrån
intervjuer med dessa satte vi på våren upp en
strategi för ekosystemet. Vi intervjuade 30 centrala aktörer för att kartlägga dagens utmaningar och möjligheter samt det behövliga kunnandet. Vi ställde också frågor om de intervjuades
förväntningar och åsikter gällande Fintraffics
verksamhet.
Det positiva var enligt de intervjuade bland
annat att det i Finland finns aktiva aktörer, goda
och innovativa samarbetsforum, en övergripande lägesbild av trafiken samt fungerande dataplattformar. Som utmaningar nämndes bland
annat den decentraliserade branschen, ineffektivitet och brist på standardisering.
I oktober lanserade vi en strategi vid ett virtuellt möte för intressentgrupperna. De åtgärder
som läggs fram i strategin kommer att bearbetas tillsammans med aktörerna inom branschen
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2021. I januari 2021 påbörjades det konkreta arbetet vid ett arbetsmöte där vi kom överens om hur
det praktiska arbetet ska fortsätta i öppna arbetsgrupper. Dessutom kom vi överens om att tillsammans fastställa en vision, mål och en vägkarta.

Arbetet framskred på många fronter
Vi arbetade för att bygga upp ett ekosystem i alla
trafikformer. I sjötrafiken har informationsgången gällande fartygsankomster blivit allt bättre för
hamnoperatörerna. Tack vare förbättringarna
som har gjorts i vägtrafiken får användarna nu i
det närmaste uppdaterad information om vägunderhållet. I flygtrafiken inrättade vi ett drönarregister. I järnvägstrafiken samarbetade vi med
5G-operatörer för att i fortsättningen kunna til�lämpa 5G-teknik i järnvägstrafiken. Vi förberedde överföringen av kollektivtrafikdata från Traficom. Digitransit-systemet innehåller uppgifter
om exempelvis rutter, hållplatser och tidtabeller.
Överföringen görs i början av 2021.
Användningen av data som vi tillhandahåller
ökade. Vi inledde bland annat ett samarbete med
Bauer Medias radiokanaler. Tack vare samarbetet började Bauer Media använda tjänsten Trafiksituationen i Radio Novas trafikprogram. Vi fick
synlighet, vilket också resulterade i att flera personer började använda den trafikinformation vi producerar. Vi ingick även ett avtal med Sähköautoilijat ry, vilket innebär att alla laddstationer i Finland
nu har inkluderats i tjänsten Trafiksituationen.
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Tillsammans med Matkahuolto, HRT, Traficom och andra aktörer bildades Reseinformationsgruppen. I gruppen har man för avsikt att
undersöka hur kvaliteten på informationen om
kollektivtrafiken i Finland kan förbättras. Trots
fungerande system har det förekommit utmaningar då det gäller informationens riktighet och
kvalitet. Det finns brister i exempelvis hållplatsuppgifterna, vilket gör det svårare att skapa smidiga resekedjor.
Inom logistiken görs alla fraktbrev snart i
elektronisk form. Vi har en nyckelposition i förändringsprojektet, eftersom vi i fortsättningen
verkar som operatör för den elektroniska fraktinformationen i Finland. Under året fokuserade vi
på projektförberedelserna.
Vi deltog också aktivt i standardiseringsarbetet på EU-nivå. Ett av de centrala målen är att
förenhetliga punkterna som distribuerar trafikinformation (national access points) så, att de
kan distribuera information i en så enhetlig form
som möjligt på ett enhetligt sätt.
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Användningen av trafikinformation i realtid ökar fortlöpande
Genom sin innovativitet och sina egenskaper skapar marknadsplatsen för trafikinformation, Digitraffic, en grund för uppkomsten av en trafikmarknad av världsklass i Finland. Till Digitraffics gränssnitt gjordes 2020 mer än 3,2 miljarder
gränssnittsanrop, en ökning på 25 procent jämfört med året innan.
Digitraffic sammanför producenter och användare, ger möjligheter att samla
in, slå samman och distribuera trafikinformation och efter behov också debitera
för användningen av denna samt främjar på detta sätt den ekosystemiska verksamheten inom trafikbranschen.
Vårt mål är att hjälpa aktörerna inom trafikbranschen att skapa nya typer av
tjänster genom att tillhandahålla öppna data om trafiken för utvecklarna. De data
vi tillhandahåller används i stor utsträckning i bland annat navigationssystemen
och -tjänsterna för vägtrafiken samt i mobilapplikationer för konsumenter. De data
som tillhandahålls produceras i bland annat systemen för operativ trafikstyrning,
systemen för trafikmätning samt systemen för uppföljning av väderleks- och väglagsförhållanden. För trafikinformationsproducenterna tillhandahåller Digitraffic
en marknadsplats och en effektiv plattform för distribution av information.
Finländarna använder allt aktivare trafikinformation i realtid som stöd när de
rör sig i trafiken. Till konsumenternas förfogande står tjänsten Trafiksituationen
som använder Digitraffics data och som tillhandahålls som både en webbtjänst
och en mobilapplikation. I tjänsten finns bland annat information om vägarbete,
trafikstörningar, tyngdbegränsningar och vinterunderhåll. I tjänsten finns dessutom bilder från hundratals väglagskameror i hela Finland samt information om
isvägar, väglag och varningar som gäller på havsområden. För järnvägstrafiken
innehåller applikationen stationsspecifik tidtabells- och punktlighetsinformation
för persontrafiken. Flygtrafikinformation ingår också. Genom mobilapplikationen
kan man dessutom ge respons på trafikledernas skick.
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Hållbarhet i beslutsprocessen
Hos Fintraffic leder vi hållbarhetsfrågorna som en del av affärsverksamheten. Vårt
hållbarhetsarbete grundar sig på bolagets företagskultur och affärsekonomiska
mål. Varje år publicerar vi en hållbarhetsrapport i årsberättelsen.

Vi vill uppfylla de förväntningar som ställs på
statliga bolag, och därför har vi integrerat hållbarhet som en viktig del i vår beslutsprocess. I
vår verksamhet måste beaktande tas till ekonomiska, sociala, regionala och miljömässiga
konsekvenser för att vi ska kunna vara en föregångare i övergången till en kolneutral cirkulär
ekonomi, i utnyttjandet av digitalisering och i
fråga om hållbarhet.
Samtidigt måste vi identifiera konsekvenserna av klimatförändringen för affärsverksamheten samt klimatkonsekvenserna av den egna
verksamheten, konsekvenserna för miljön och
naturens mångfald. För dessa ska mätbara mål
sättas upp. Vi måste också beakta målet med
ett kolneutralt Finland 2035 och Parisavtalets
mål om att dämpa klimatförändringen till 1,5
grader. Dessutom har vi förbundit oss att stödja handlingsprogrammet och de anknytande
principerna gällande miljö, arbetsliv, antikor-
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ruption och mänskliga rättigheter i FN:s Global
Compact-initiativ.
Största delen av finländarna använder våra
tjänster dagligen – vi vill leva upp till förtroendet.

Genomslagskraft i fokus
för strategin och hållbarheten
Det som gör att vi globalt sett är ett exceptionellt
bolag är att vi svarar för styrningen av alla existerande trafikformer och producerar trafikdata och
-tjänster för många intressentgrupper. På detta
sätt har vi också en unik möjlighet att påverka de
väsentligaste hållbarhetsfrågorna i trafiken, till
exempel klimatfrågor och trafiksäkerhet.
För oss är det inte nog att hållbarhet iakttas i
vår egen verksamhet. Vi vill allt bättre förstå hur de
tjänster vi producerar indirekt påverkar samhället
och miljön. Endast på detta sätt kan vi hjälpa våra
kunder, intressentgrupper och hela Finland då det
gäller att utveckla ett alltmer hållbart trafiksystem.

De väsentliga hållbarhetstemana
fastställdes i en väsentlighetsanalys
Vårt mål är att hållbarhet har integrerats i hela
affärsverksamheten och att vi inom valda områden är en föregångare då det gäller hållbarhet.
Vi vill att arbetet för hållbarhet ska ge ett starkt
stöd för bolagets intressentrelationer, affärsverksamhet och implementering av strategin och att
fortlöpande utveckling är en del av vardagen i
hållbarhetsaktiviteterna. Vi gjorde en väsentlighetsanalys för att fastställa de väsentliga hållbarhetstemana. Vi gjorde också en vägkarta med
uppgifter om hur vi ska uppnå vår vision. År 2020
var ett centralt mål att identifiera omständigheter som är väsentliga för affärsverksamheten och
företagsansvaret. Åren 2021 och 2022 integreras hållbarhet i alla aktiviteter och börjar generera mervärde för affärsverksamheten. Vårt mål för
åren 2023 och 2024 är att vara en föregångare
inom valda hållbarhetssektorer.
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Utifrån väsentlighets
bedömningen fastställde vi de
väsentliga hållbarhetstemana:

Socialt ansvar
Kontinuerlig förbättring
av säkerheten
Välmående, engagerad
och motiverad personal
Mångfasetterad, jämställd
och icke-diskriminerande
arbetsgemenskap

Fintraffic stöder FN:s mål för hållbar utveckling
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Miljöansvar

Energi- och materialeffektivitet SAMT
kolneutralitet
Miljöeffektiv
trafikstyrning

Samhällsansvar
Samhällelig
genomslagskraft
Ekonomiskt mervärde
och effektivitet
God och transparent
förvaltning

Därefter satte vi för varje tema upp en åtgärdsplan, indikatorer och mål. Vi har identifierat temanas överensstämmelse med GRI-referensramen och
FN:s mål för hållbar utveckling.
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God förvaltning
SÄKERHET

SOCIALT ANSVAR
Arbetsgemenskap

Samarbetspartner

MILJÖANSVAR

EKONOMISKT ANSVAR

GOD FÖRVALTNING

Vårt arbete styrs av
handlingsprogram och
anvisningar

• Handlingsprogram för säkerheten
• Handlingsprogram för informations- och cyber
säkerheten
• Handlingsprogram för riskhanteringen

• Premieringshantering
• Plan för jämställdhet och likabehandling

• Ledning och organisering
• Upphandlingsprinciper

• Ledning och organisering
• Miljöstrategi
• Upphandlingsprinciper

• Ledning och organisering
• Koncernens beslutsanvisningar
• Anvisning om faktiska förmånstagare och politiskt exponerade
personer som avses i penningtvättslagen
• Handlingsprogram för finansieringen
• Handlingsprogram för riskhanteringen
• Upphandlingsprinciper

• Etiska anvisningar
• Anvisning om iakttagande av konkurrenslagstiftningen
• Anvisning om närståendekrets

Ansvarsområden

• SQE-direktör
• Säkerhetsledningsgruppen
• Dotterbolagens egna säkerhetsansvariga

• Personaldirektör

• Påverkningsdirektör

• SQE-direktör

• Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

• Verkställande direktör
• Direktör för juridik och
upphandling
• Ansvaret fördelat
mellan flera direktörer

Åtgärder
2020

• Inrättande av en ledningsgrupp för informationsoch cybersäkerheten
• Inrättande av en ledningsgrupp för coronasituationen
• Lansering av ett ledningssystem för informationsoch cybersäkerheten
• Uppdatering av handlingsplanen för säkerheten
• Lansering av anvisningen De bästa rutinerna för
säkerheten
• Omarbetning av rutinerna för säkerhets
rapporteringen

• Omarbetning av hela handlings
programmet för premieringen
• Utarbetande av en anvisning om rusmedel
• Arbetarskyddsåtgärder som vidtagits
i syfte att hantera coronaviruspandemin och sammanställning av corona
anvisningar
• Introduktion av Whistleblowing-kanalen
• Tillägg av specialtjänster i företagshälsovårdstjänsterna

• Inrättande av
branschaktörernas
gemensamma arbetsgrupp för utveckling av
trafikens ekosystem
• Distribution av information och synpunkter
om trafikbranschen till
myndigheter, politiker
och medier

• Uppdatering av miljö
strategin
• Inrättande av en ledningsgrupp för miljöhanteringen
• Utveckling av miljöindikatorer
• Start för uppbyggandet av
ett miljödatasystem

• Etablering av modellen för den ekonomiska rapporteringen
• Utveckling av en intern kalkylmodell för uppföljningen av hur de
tjänstespecifika kostnaderna, driftsgraden och verksamheten
effektiviseras
• Introduktion av Power BI
• Utveckling av upphandlingsenheten
• Tillämpning av det nya ledningssystemet och förvaltningsmodellen i praktiken
• Förbättring av verksamhetseffektiviteten
• Anpassningsåtgärder som vidtogs på grund av att volymerna i
flygtrafiken rasade och intäkter från flygtrafiktjänsten förlorades

• Förankring och
etablering av
bestämmelser och
anvisningar i bolaget
• Ordnande av utbildning
gällande teman som
anknyter till god
förvaltning

Vi är en statsägd koncern med specialuppgifter och
verkar under kommunikationsministeriets ägarstyrning. Genom den specialuppgift som ålagts oss
säkerställs de nödvändiga trafikstyrningstjänsterna som samhället, myndigheterna och näringslivet
behöver. Genom specialuppgiften säkerställs dessutom driftsäkerheten i störnings- och undantagssituationer under normala förhållanden.
Vår verksamhet har en betydande genomslagskraft för samhället, och därför är det vår skyldigFINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

het att verka på ett ansvarsfullt sätt och att vara så
transparenta som möjligt i hela verksamheten.
Enligt statsrådets principbeslut 8.4.2020 om
ägarpolitiken eftersträvar staten i fråga om bolagsinnehavet ett så bra ekonomiskt och samhälleligt bruttoresultat som möjligt. Bruttoresultatet
bedöms utgående från hur och med vilka kostnader bolaget uppfyller sin samhälleliga uppgifter.
I bolagets beslutsfattande och förvaltning iakttas aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning,

instruktionen om förvaltningen i aktiebolag som
omfattas av kommunikationsministeriets ägarstyrning 1.1.2019, de ägarstrategiska riktlinjerna gällande Fintraffic Ab 16.10.2019 samt förvaltningsanvisningarna som ingår i koncernens
ledningssystem.
I beslutsprocessen, förvaltningen och ledningen iakttar vi Finlands aktiebolagslag, Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s bolagsordning och
i huvudsak Värdepappersmarknadsförening-

en rf:s Förvaltningskod 2020. Bolagets högsta
beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman. Den fattar beslut i ärenden som ålagts bolagsstämman i aktiebolagslagen och bolagets
bolagsordning.
Vårt viktigaste mål var detta år att förankra de
förfaranden och regler som fastslogs 2019 i hela
verksamheten. Detta genomförde vi systematiskt
genom att exempelvis ordna personalutbildningar om förfarandena och bestämmelserna.
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Säkerhet
Vi verkar inom en mycket
säkerhetskritisk bransch, och
därför prioriteras säkerhet i hela vår
verksamhet. I värsta fall kan eventuella
olyckor ge upphov till skador för såväl
människor, miljö som ekonomi.

I vår säkerhetsverksamhet ligger fokus på fortlöpande höjning av trafikledningens säkerhetsnivå. Säkerhetsarbete ingår i bland annat
störningsledningen, riskhanteringen, beredskapen, hanteringen av säkerhetsavvikelser, informations- och cybersäkerheten samt
företagssäkerheten.
De största riskerna som anknyter till vår verksamhet omfattar allvarliga olyckor och tillbud
samt hot mot informations- och cybersäkerheten.
En pandemi som coronaviruspandemin identifierades som en ny betydande riskfaktor. I värsta fall
kan denna tillfälligt lamslå kontrollcentralernas
funktion. I riskhanteringen har också hanteringen
av mänskliga faktorer stor betydelse.

Säkerhetsnivån och drifts
kapaciteten i den operativa
verksamheten förblev goda
Inom alla trafikformer förblev säkerheten
i trafikstyrningen på en god nivå hela året.
Inga allvarliga olyckor inträffade i någon som
helst trafikform. I fråga om betydande säkerhetsavvikelser uppnåddes målen för alla trafikformer, förutom järnvägstrafikstyrningen.
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Också i järnvägstrafikstyrningen minskade
antalet allvarliga tillbud betydligt. Inga betydande data- eller cybersäkerhetsavvikelser
har anmälts under året. I sjötrafikledningen
förhindrade vi nio grundstötningar.
På grund av coronaviruspandemin blev året
mycket exceptionellt, vilket ledde till att vikten av beredskap, gott situationsledarskap och proaktiva åtgärderframhävdes. Viskärptemångarutinerochanvisningar, avbröt alla utomstående parters besök till
kontrollcentralerna, investerade i hygien och började
använda mun- och nässkydd. Vi samarbetade intensivt med hälsomyndigheterna och företagshälsovården. Tack vare dessa åtgärder förblev vår operativa
kapacitet god.
Hos vårt bolag konstaterades under året endast
sju fall med coronavirussmitta, och inte ett enda av
dessa resulterade i mer omfattande karantän eller
försvårade personaltillgången vid kontrollcentralerna. Inget av fallen med coronavirussmitta var
arbetsrelaterat.

Investeringarna i informationsoch cybersäkerhet fortsatte
Också betydelsen av informations- och cybersäkerhet ökade alltmer, och därför investerade
vi också kraftigt i denna. För informations- och
cybersäkerheten fastställde en strategi, tillsattes en ledningsgrupp och omarbetades ledningssystemet. Vi stärkte också vår egen kompetens
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genom interna utbildningar och anställning av
flera branschexperter.
Utifrån den omarbetade strategin började vi genomföra ett omfattande och flerårigt utvecklingsprogram för att höja nivån på informations- och
cybersäkerheten inom alla trafikformer. Vi höjde
också i väsentlig grad våra ekonomiska investeringar i informations- och cybersäkerheten samt intensifierade samarbetet med de främsta intressentgrupperna och de externa tjänsteproducenterna.

Utbildning och praktiska
övningar för personalen

Höjningen av trafikstyrningens
säkerhetsnivå fortsätter

Personalkompetensen upprätthålls fortlöpande med olika utbildningar, och vi delar med oss
av bästa praxis mellan de olika trafikformerna.
Vi har omfattande utbildningsprogram för personalen inom trafikstyrningen. Vi ordnar säkerhetsövningar för personalen. För de olika
arbetspunkterna har vi fastställt säkerhetskompetenskrav som personalen ska uppfylla.

Säkerhetsledningsgruppens
arbete etablerades

Vi omarbetade rapporteringen
och ordnade säkerhetsrundor

År 2021 fortsätter vi med den systematiska höjningen av trafikstyrningens säkerhetsnivå och
förbättringen av situationsledningen i anslutning till coronaviruspandemin samt utvecklar
riskhanteringen. Vi investerar också i förbättring
i synnerhet av informations- och cybersäkerheten samt förmågan att observera anknytande
hot. Till denna del fortsätter samarbetet med
bland annat Trafikledsverket och andra intressentgrupper. Vi har också som mål att utveckla
de digitala verktygen för säkerheten.

Säkerhetsledningsgruppen leder säkerhetsarbetet.
Parallellt med denna grupp tillsattes en ledningsgrupp för informations- och cybersäkerheten samt
en ledningsgrupp för coronavirussituationen.
Säkerhetsarbetet styrs av handlingsprogram för
säkerhet,informations-ochcybersäkerhetsamtriskhantering. Dessa handlingsprogram har godkänts
av styrelsen. Ledningssystemen för säkerhet samt
informations- och cybersäkerhet bildar grunden för
säkerhetsledningen.
Under årets lopp lyckades vi bra med att etablera
säkerhetsledningsgruppensarbete.Viintensifierade
samarbetet mellan de olika trafikformerna och lanserade under det sista kvartalet konceptet De bästa
rutinerna för säkerheten. Vi vill nätverka intensivare
med andra aktörer inom branschen och söka de bästa rutinerna även utanför koncernen.

Med hjälp av olika åtgärder övervakar vi säkerhetsnivån. Vi gör både interna och externa revisioner samt ordnar säkerhetsrundor för
ledningen. Vi rapporterar säkerhetsfrågor till
myndigheterna.
Under året omarbetades rutinerna för säkerhetsrapporteringen. Vi mäter säkerheten med
både gemensamma och trafikformsspecifika indikatorer. De gemensamma indikatorerna omfattar exempelvis antal olyckor, allvarliga tillbud
och betydande säkerhetsavvikelser samt genomförande av säkerhetsövervakningsåtgärder. Vi
har en täckande uppsättning av indikatorer i synnerhet för hantering av avvikelser samt avancerade avvikelseanalysprocesser. Principen är att vi
kan rapportera eventuella avvikelser, undersöka
dessa och reagera på dem omedelbart.
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Miljöansvar
Trafiken ger upphov till en femtedel av
klimatutsläppen i Finland. Av denna
anledning arbetar vi målmedvetet för
så utsläppssnål trafik som möjligt
i Finland. Detta gör vi med hjälp
av trafikstyrningstjänster samt
produktion av trafikinformation och
digitala tjänster för slutanvändaren.
Vi indelar vårt miljöarbete i två delar:
hantering av miljökonsekvenserna
av vår verksamhet samt vår inverkan
på utsläppen i hela trafiksystemet.

År 2020 var för oss i miljöarbetet ett år då inriktningen klarlades. Vi uppdaterade miljöstrategin
och skapade en grund för vår egen miljöledning.
För miljöhanteringen bildades en ledningsgrupp
som inledde sin verksamhet i mitten av året. Vi
skapade en vägkarta över våra miljömål och centrala utvecklingsområden.
Enligt vår miljöstrategi som gäller fram till
2024 är vi en miljöfokuserad koncern, en part som
möjliggör ett miljöeffektivt och smidigt trafiksystem, påverkar miljöorienterad rörlighet och förhindrar miljöskador och olyckor.
Målet är att alla statliga bolag ska vara kolneutrala senast 2035. Också vi har förbundit oss till
dessa mål. År 2021 preciserar vi vår vägkarta för
kolneutralitet.

Central roll i uppbyggandet av
ett hållbart trafiksystem
Genom vår verksamhet kan vi i väsentlig grad
påverka trafiksystemets smidighet och servicenivå – och på detta sätt utsläppen från olika
trafikformer.
I trafiksystemet har vi fastslagit många olika
delområden som med de tjänster och den tra-
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fikinformation vi producerat för miljöbelastningen ger upphov till direkta eller indirekta effekter.
Digitaliseringen effektiviserar resekedjorna, vilket i sin tur bidrar till uppnåendet av betydande utsläpps- och kostnadsbesparingar. En
minskning av privatbilismens nuvarande marknadsandel från cirka 85 procent till 80 procent
av antalet kilometer i persontrafiken skulle enligt en beräkning minska trafikutsläppen med
300 000 CO2-ton per år. Transportutsläppen
skulle minska med 44 000 CO2-ton per år, om
godslogistikkedjan blev en procent effektivare.
En höjning av digitaliseringsgraden i järnvägstrafiken med hjälp av vårt spetsprojekt Digirata skulle inom Helsingfors-Böleområdet öka
resekapaciteten i tågtrafiken med 10 miljoner,
vilket i sin tur skulle ge hållbara transportformer
en större marknadsandel i persontrafiken. I vägtrafiken kan vi spara väldigt mycket tid genom
att utveckla trafikstyrningen och förbättra informationsflödena. Till exempel på Ring 1 kan man
med dessa åtgärder spara upp till 10 000 arbetsdagar per år.
År 2020 förhindrade vi inom sjötrafikledningen nio grundstötningar. På Helsing-

Våra centrala metoder för
att förbättra hållbarheten
i Finlands trafiksystem
omfattar att
• skapa en lägesbild av trafiken i
realtid och distribuera den
• höja trafiksystemets
digitaliseringsgrad
• bekämpa högbelastning, optimera rutt och hastigheter
• sätta fart på rese- och logistiktjänsternas utveckling med hjälp
av trafikinformation och ekosystemtjänster samt integrera olika
trafikformer
• höja kollektivtrafikens
popularitet
• optimera trafikledsinvesteringarna och underhållet samt användningen av trafiklederna
• kontrollera luftrummet effektivt
• främja smidigheten i järnvägstrafiken och förbättra
attraktiviteten
• förhindra miljöskador och
olyckor.
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Genom vår verksamhet
kan vi i väsentlig
grad påverka
trafiksystemets smidighet
och servicenivå – och på detta
sätt utsläppen från olika
trafikformer.”
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fors-Vanda flygplats tillämpades vid inflygning metoden med kontinuerlig glidflygning
i 24 274 fall, vilket svarar mot 77 procent av
alla landningar.

Vi utvecklade miljöindikatorerna
och rapporteringen
Vi utvecklade miljöindikatorerna och rapporteringen samt började bygga upp ett miljödatasystem. Det system som tas i användning 2021
möjliggör både datainsamling och effektiv rapportering. Som mål har vi att i framtiden rapportera vår ekologiska effektivitet, till exempel
el- och vattenförbrukningen, samt materialanvändningen och avfallsvolymen som denna ger
upphov till. Som bäst utvecklar vi mätningen av
miljöeffektiviteten, och uppgifterna preciseras
2021. År 2020 konstaterade bolaget att elförbrukningen hade varit 13 953 MWh och värmeförbrukningen 685 MWh. Utsläppen från köpenergin i elförbrukningen (Scope 2) uppgick till
212,9 CO2-ton och utsläppen som hänförde sig
till uppvärmning (Scope 2) till 24 CO2-ton. Bolagets produktion gav upphov till 72,5 ton avfall
som i sin tur enligt en beräkning gav upphov till
utsläpp på 20,49 CO2-ton.

Fokus på att bygga upp ett
miljöprogram och förbättra
energieffektiviteten
År 2021 satsar vi på att etablera ledningsmodellen för miljöarbetet samt att bygga upp ett miljösystem. Målet är att vi i år har klart identifierade
miljöindikatorer där alla trafikformer beaktas
och att utvecklingen av dessa kan följas upp och
rapporteras. Vi har också förbundit oss att främja vår egen energieffektivitet och vill höja personalens miljökompetens både i ledningsgruppen
för miljöhantering och även i större utsträckning
inom koncernen. Det tredje centrala målet är att
sammanställa ett handlingsprogram för miljön.
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Socialt ansvar
Målet för vår strategi, som omarbetades
under året, är göra Fintraffic till en
arbetsplats som sysselsätter motiverade
personer som är de bästa inom sin
bransch. Vi vill att arbetstagarna ska
känna att de utför ett betydelsefullt
arbete på en utmärkt arbetsplats. Vårt
mål är en företagskultur som grundar
sig på möten där uppskattning visas
och på gemensamma aktiviteter,
som fokuserar på lösningar samt
stöder innovativitet och är dynamisk.
Vi arbetade för yrkeskunnigt,
människovänligt och rättvist ledarskap.
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Vid utgången av året sysselsatte bolaget 1 129
personer. Av dessa var 22 procent kvinnor och 78
procent män. Personalens genomsnittsålder var
45 år. Vi producerar trafikstyrningstjänster dygnet runt, och därför arbetar största delen i perioder eller skift.
Vi producerar alla personaltjänster genom ett
HR-team som leds av personaldirektören. Bolagets arbetarskyddschef hör till personaladministrationens organisation, men den operativa ledningen svarar alltid för arbetarskyddet.

Effektivare HR-system
med hjälp av automatisering
Vårt bolag är fortfarande ganska ungt, och därför
fokuserade vi under året på att skapa en grund
för vårt arbete. En del av utvecklingsprojekten
som inleddes på vårvintern blev överkörda av
coronaviruspandemin. Trots undantagsförhållandena fortsatte vi med beskrivningen och förbättringen av HR-processerna samt förberedde
anbudsförfarandet för HR master-systemet. Vi
utvecklade också intranätet så att det blev en gemensam kommunikationskanal för hela koncernen. Vårt mål är att i personaladministrationens

system ”Socialt ansvar” tillämpa automatisering
i den utsträckning det är möjligt och på detta sätt
uppnå effektivitet. På detta sätt kan vi frigöra
mer av exempelvis chefernas tid för arbete som
genuint genererar mervärde.
För bolaget uppgjorde vi en anvisning gällande
missbruk och gjorde en omarbetning av riktlinjerna för den totala premieringen. Vi förenklade premieringsmodellen och såg till att den lämpar sig
för ett statligt bolag med specialuppgift. I premieringsmodellen har större beaktande också tagits
till eventuella undantagsförhållanden. Under året
utvecklade vi modellen för ledning av arbetshälsan och för hantering av risker som anknyter till
arbetsförmågan. Vi arbetar för att bygga upp en
dynamisk företagskultur med gott ledarskap.

Utmanande år för personalen
På grund av coronaviruspandemin blev året utmanande för personalen. På grund av att turismen och flygresorna minskade blev i synnerhet
flygtrafiktjänsten lidande, och av denna anledning var vi tvungna att permittera många personer inom flygtrafiktjänsten. Några uppsägningar behövdes dock inte.

Alla anställda blev tvungna att arbeta mitt
uppe i undantagsförhållanden. Vi gjorde nya instruktioner för kontrollcentralernas personal,
gav anvisningar om att använda mun- och nässkydd, avbröt besök och fäste särskild vikt vid
hygien. Alla som kunde distansarbeta gjorde det
från hemmet från och med mars. Bristen på sociala kontakter i kombination med belastningen
som orsakades av undantagsförhållandena var
naturligtvis ansträngande för personalen. Å andra sidan rapporterade många av dem som distansarbetade att denna arbetsform gjort gott för
deras välbefinnande.

Arbetsgivaren stöder välbefinnande
Vårt mål är stödja personalens psykiska kapacitet och välbefinnande. År 2020 introducerades inom företagshälsovården stödtjänster med
låg tröskel, Mielen Chatti och Mielen Sparri. De
anställa har tillgång till Mielen Chatti 24/7. För
dem som behöver det erbjuder arbetsgivaren
korttidspsykoterapi med remiss från företagshälsovårdsläkaren. I slutet av året kom vi också tillsammans med friskvårdstjänsten Auntie
överens om ett begränsat test i syfte att stödja i
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synnerhet cheferna i ledningen och i andra frågor
som påverkar deras psykiska kapacitet och välbefinnande. Med åtgärderna genomför arbetsgivaren programmet för ledning av arbetsförmågan där syftet är att minska frånvaro som beror
på psykisk ohälsa.
De övriga temana i handlingsplanen för ledning av arbetsförmågan som fastställts för
2020 och 2021 omfattar förändringsledning
samt en närmare analys av sjukfrånvaro och påverkande av denna.

Antalet sjukfrånvarodagar
förblev lågt
Sjukfrånvaron minskade jämfört med året innan
och var 2,8 (3,4) procent. Antalet sjukfrånvarodagar var totalt 1 144 dagar lägre än föregående
år. Femtiotre procent av våra anställda hade inga
sjukfrånvarodagar. Största delen av sjukfrånvaroperioderna varade under 10 dagar. Sjukfrånvaroperiodernas längd var i 22 procent av fallen 11–
30 dagar och i 21 procent av fallen 91–365 dagar.
Alla våra anställda har tillgång till lika omfattande företagshälsovårdstjänster. Företagshälsovårdstjänsterna konkurrensutsattes i slutet av 2019. Suomen Terveystalo Oy producerar
företagshälsovårdstjänsterna för alla bolag inom
Fintraffic-koncernen.
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Arbetsmiljön och arbets
förhållandena utvecklades
Prioriteringarna i arbetarskyddet på Fintraffics arbetsplatser omfattade en arbetsmiljö
och arbetsförhållanden som är säkra och sunda samt verksamhet som upprätthåller och
främjar arbetstagarnas fysiska och psykiska
arbetsförmåga.
På arbetsplatsen utvecklades arbetsmiljön
och arbetsförhållandena mellan arbetsgivaren
och arbetstagarna så, att uppkomsten av riskfaktorer och tillbud som anknyter till arbetet förhindrades eller eliminerades. Man försökte minimera arbetshälso- och arbetarskyddsrisker så, att
arbetstagarna inte råkar ut för några olycksfall
på arbetsplatserna. Man försökte också minimera antalet fall med arbetsoförmåga till följd av
yrkessjukdomar eller arbetsolycksfall samt nära
ögat-situationer.
På grund av det exceptionella året konkretiserades den aktiva arbetarskyddsverksamheten
som kontrollåtgärder med enhetsspecifika arbetarskyddsåtgärder och framgångsrik implementering av coronaanvisningar på koncernnivå. Det
förekom inga arbetsrelaterade coronavirusfall på
Fintraffics arbetsplatser.
År 2020 inträffade bland Fintraffics personal
tre arbetsolycksfall och två pendlingsolycksfall,
och dessa ledde till minst en sjukfrånvarodag för
den berörda personen. Den största fysiska risken för arbets- och pendlingsolycksfall verkar

Nyckeltal för personalen 2020
Personalens genomsnittsålder är

45

år

Personal enligt affärsverksamhet

Den genomsnittliga anställningslängden är

13

år

Personalens åldersfördelning

Totalt
1 125

Flygtrafiktjänst 443

under 30 5 %

Sjötrafikledning 101

30–39 25 %

Järnvägstrafikstyrning 465

40–49 32 %

Vägtrafikstyrning 80

50–59 27 %

Fintraffic 36

över 60 11 %
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vara risken för halk- och snubbelolyckor i samband med arbete eller pendlingsresor. År 2020
var olycksfallsfrekvensen för Fintraffics personal
2,14 (antal olycksfall per arbetstimme och år).

Personalen nöjd med
arbetsatmosfären
I augusti genomförde vi en enkät om personalens arbetsnöjdhet. Enligt de erhållna resultaten är vår personal nöjd med arbetsatmosfären, kollegernas verksamhet och chefsarbetet.
På skalan 1–5 blev det genomsnittliga betyget
i svaren på dessa frågor 4. Många var nöjda i
synnerhet med chefsarbetet, likaså möjligheterna för lärande i arbetet.

Vi stöder kompetensutvecklingen
på många sätt
Kompetensutnyttjande och -utveckling, gott
ledarskap och en reformvänlig företagskultur är ett av våra strategiska spetsprojekt.
Vi stöder personalens kompetensutveckling
på många sätt. Vi har indelat kompetensutvecklingen i metoder för lärande i arbetet,
handledning och stöd samt utbildning och
studier.
Tillsammans med de anställda ordnar vi
regelbundet utvecklings-, mål- och resultatsamtal där en genomgång görs av vilken typ
av stöd för kompetensutvecklingen en person behöver för att uppnå sina mål.
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Vi ordnade chefs- och ledarskapsutbildningar om bland annat ledning av arbetsförmågan, den nya arbetstidslagen och de
centrala anställningsvillkoren samt ledning
av distansarbete och decentraliserat arbete. Totalt deltog cirka 60 chefer i chefs- och
ledningsutbildningar, dvs. knappt hälften av
våra chefer. I form av en läroavtalsutbildning
fortsattes koncernens gemensamma utbildningsprogram för tjänsteutveckling, och i
denna deltog totalt 18 experter. Varje månad
ordnade vi utbildningar i juridik och upphandling för personer som arbetar med avtal
och upphandling. Vi ordnade också utbildning i engelska.
Cirka 80 procent av våra anställda är sysselsatta i operativt arbete. För dessa ordnade
vi inom var och en trafikform utbildningar,
till exempel utbildningar gällande flygtrafiktjänster, simuleringsövningar, utbildningar för arbetsplatsutbildare och arbetshandledare, trafikstyrningsutbildningar samt
trafiksäkerhetsutbildningar.

Vi främjade jämställdhet
Våra lediganslagna befattningar kan sökas av
vem som helst, oavsett härkomst, etnisk bakgrund, kön eller andra motsvarande egenskaper.
Ett av våra mål är att beakta könen i utnämningsval i syfte att skapa en balanserad könsstruktur
i koncernens och dotterbolagens ledning. Under

Chefsindexresultat:

4,2

Agerar rättvist

Behandlar arbetstagarna
uppskattande och vänligt

4,3

Vågar ingripa i
missförhållanden

3,9

Är öppen och tillgänglig

4,3

Kommunicerar om den
framtida inriktningen på
ett förståeligt sätt

3,7

Främjar reform och
innovation

3,8

Ger respons på mitt
arbete och tackar för
välgjort arbete

3,9

Kommunicerar tydligt om
målen och uppgifterna i
mitt arbete

3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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året höjde vi i de nya utnämningarna antalet kvinnor i koncernens ledningsgrupp. Vi ser dock alltid
till att den bästa sökanden väljs för uppgifterna.
Som arbetsgivare vill vi skapa en arbetsplats där en god balans kan skapas mellan
arbete och resten av livet. Vi försöker uppnå detta mål genom bland annat flexibla
arbetstidsarrangemang.

Antal kvinnor och män

kvinnor 22 %
män 78 %

Vi förhandlade fram
nya kollektivavtal
Hos dotterbolagen iakttas olika kollektivavtal.
Under året slöt vi för sjö- och vägtrafikstyrningen ett bolagsspecifikt kollektivavtal som gäller
6.11.2020–28.2.2022. Dessutom förhandlar vi
som bäst fram ett kollektivavtal för flygtrafiktjänsten. På grund av de radikala förändringar
i verksamhetsmiljön som orsakades av coronaviruspandemin sade arbetsgivaren upp flygledarnas kollektivavtal i december 2020. Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal påbörjades
vårvintern 2021.

Whistleblowing-kanalen
introducerad i början av hösten
I ett EU-direktiv förpliktas alla bolag samt
organisationer inom den offentliga sektorn som sysselsätter mer än 50 personer
att se till att det finns en kanal genom vilken
exempelvis misstänkta överträdelser kan
anmälas.
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Här är det viktigt att anonymitet faktiskt
garanteras, eftersom det mest centrala i direktivet är att skydda anmälarna mot alla
former av diskriminering och på detta sätt
säkerställa att misstänkta överträdelser kan
anmälas på ett säkert sätt.
Internt tog vi Whistleblowing-kanalen i
användning på intranätet samt externt i vår
webbtjänst i slutet av året. Genom kanalerna kan både personalen och våra samarbetspartner anonymt anmäla observerade misstänkta brott, förbrytelser eller överträdelser,
eller aktiviteter som strider mot de etiska
anvisningarna.
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Aktivt arbete för att bromsa upp coronaviruspandemin

När de första tecknen på en coronaviruspandemin dök upp 2020 beslutade Fintraffic att tillsätta en intern beredskapsgrupp. Gruppen skulle
säkerställa trafikstyrning som är viktig med tanke på samhällets verksamhetsförutsättningar: utan flygledningstjänster kan flygplan varken
lyfta eller landa, och endast järnvägs- och sjötrafikledningen kan garantera en säker färd för tåg och fartyg. Gruppen leddes av koncernens
riskhanteringsdirektör, till medlemmar kallades företrädare för de olika
bolagen och aktörer från hela koncernen.
Under året sammanträdde beredskapsgruppen ofta och gjorde upp
en plan för olika pandemiscenarier. Dessutom samordnade och organiserade gruppen upphandlingen av behövliga förnödenheter under pandemin, undersökte bland annat olika metoder för att förbättra hygienen
i arbetsmiljön, sammanställde anvisningar och spelregler på koncernnivå samt kommunicerade aktivt med både bolagen och olika myndigheter. Under året förändrades pandemisituationen ofta, och verksamheten och anvisningarna modifierades alltid enligt situationen.
Vi kommunicerar aktivt om pandemisituationen till personalen, bland
annat genom intranätet. Dessutom ordnade vi informationsmöten om
pandemisituationen. På sommaren började vi också enligt personalens
önskemål ordna separata veckomöten i vilka arbetarskyddet och förtroendemännen deltog. Vid mötena gjordes en genomgång av beredskapsgruppens riktlinjer – centrala frågor kommunicerades till personalen.
År 2020 konstaterades ingen arbetsrelaterad coronavirussmitta
inom Fintraffic-koncernen. Såväl beredskapsgruppens som arbetarskyddets och förtroendemännens aktiva arbete fortsatte 2021.
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En pålitlig och
effektiv partner
Vår samhälleliga genomslagskraft är betydande, och därför har vi en aktiv dialog med de olika
intressentgrupperna. Vi vill vara en pålitlig och
likställd partner som utför ett effektivt och transparent arbete.
I slutet av 2019 fördelade vi ansvaret för de
olika intressentgrupperna i ledningsgruppen och
arbetar enligt detta från och med början av 2020.
Tillsammans med våra samarbetspartner skapade vi gemensamma rutiner och intensifierade
samarbetet.
Som exempel på samarbetet kan nämnas det
projekt som inleddes 2020 för utveckling av trafikens ekosystem. Arbetet med våra samarbetspartner inleddes i januari 2021 med en workshop
där vi kom överens om hur arbetet konkret ska
framskrida i arbetsgrupperna.
Våra centrala samarbetspartner inom den offentliga sektorn är bland annat Försvarsmakten,
Trafikledsverket, Traficom, Tullen och polisen.
Inom den privata sektorn omfattar våra samarbetspartner aktörerna inom trafikens ekosystem
för vilka vi tillhandahåller öppna data och anknytande tjänster. På detta sätt kan också ny affärsverksamhet och nya tjänster skapas.
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Stark ställning i den finländska
trafikdiskussionen
Ett centralt mål för intressentgruppssamarbetet är att få en allt starkare ställning i den finländska trafikdiskussionen så att olika parter
vet till vem de ska vända sig i frågor som gäller
trafiksystemet. För myndigheter, politiker och
medier tillhandahåller vi också information och
synpunkter om utvecklingen inom branschen.
I diskussionen vill vi också inkludera vår egen
expertis för att på detta sätt förbättra både vårt
bolags och hela Finlands verksamhetsmiljö. Vi
vill medverka till att fördelarna med att höja digitaliseringsgraden för trafiken beaktas i adekvat
utsträckning i beslutsprocessen och att det finländska trafiksystemet utvecklas i rätt riktning.
För tillfället mäter vi intressentsamarbetet
endast separat för varje affärsverksamhet. Vi
har för avsikt att 2021 genomföra en imageoch intressentgruppsundersökning som omfattar hela koncernen så att vi kan mäta samarbetets genomslagskraft och följa upp dess
utveckling.

48

ÅR 2020

VERKSAMHETSMILJÖ OCH STRATEGI

AFFÄRSVERKSAMHET

HÅLLBARHET

Ekonomiskt ansvar
För oss innebär ekonomiskt ansvar att
man ser till bolagets lönsamhet och
operativa effektivitet. I egenskap av
statligt bolag med specialuppgift är det
viktigt att vi arbetar för ett ekonomiskt
effektivt trafiksystem i Finland.
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Under året etablerade vi en modell för koncernens ekonomiska rapportering. Vi kommunicerade om vårt resultat förutom i bokslutet också
genom att publicera en halvårsöversikt.
Som ett bolag med specialuppgift försöker
vi inte maximera vinsterna, utan vi har måttlig lönsamhet som mål. Vi uppnådde inte målet
för 2020, utan årets resultat visade förlust på
grund av coronaviruspandemin. Koncernens
omsättning var 182,4 (221,9) miljoner euro och
räkenskapsperiodens rörelseresultat -8,0 (21,3)
miljoner euro. Resultatet påverkades i synnerhet av att volymerna i flygtrafiken rasade, vilket
i sin tur ledde till att flygtrafiktjänstens intäkter
minskade radikalt.
Inom flygtrafiktjänsten anpassade vi verksamheten genom att skära ned kostnaderna
med hjälp av permitteringar och andra åtgärder.
Detta räckte inte för att kunna täcka intäktsförlusterna. Flygtrafiktjänsten gick med kraftig förlust 2020. I fråga om sjö-, väg- och järnvägstrafiken blev årets resultatet som planerat
efter det exceptionellt goda fjolåret, trots att
trafikvolymerna överlag var mindre i synnerhet
i persontrafiken. Däremot förblev volymerna i
godstrafiken i det närmaste oförändrade.

En faktor som också i väsentlig grad påverkade koncernens resultat är den trafikriskmekanism gällande flygtrafiktjänstens affärsverksamhet som grundar sig på EU-lagstiftningen.
I normala förhållanden skulle mekanismen
fungera så, att avgifterna för flygtrafiktjänsten höjs i enlighet med förordningen avseende
prestations- och avgiftssystemet om två år, om
trafiken underskrider prognosen i prestationsplanen. På grund av den drastiska förändringen
i flygtrafikbranschens marknadsomgivning til�lämpas inte trafikriskmekanismen som normalt
2020 och 2021. Genom undantagslagstiftning
har man försökt förhindra kraftiga svängningar
i trafikavgifterna, beakta flygbolagskundernas
betalningsförmåga samt säkerställa att verksamhetskapaciteten bevaras bland dem som
tillhandahåller flygtrafiktjänsten.

Förbättrad effektivitet
en nyckelfaktor
I hela vår verksamhet eftersträvar vi effektivitet.
I enlighet med de ägarstrategiska riktlinjerna
har vi förbundit oss att höja vår servicenivå och
effektivisera trafikstyrningens tjänsteproduktion genom att utveckla vår operativa verksam-

hetsmodell kumulativt med 30 miljoner euro under de kommande åren.
Utan en omarbetning av den operativa verksamhetsmodellen kan utvecklingen av tjänsteproduktionen med nuvarande finansiering
äventyras. Det bästa sättet för oss som en bra arbetsgivare att stödja trafikreformen i Finland och
branschens utveckling är smart och förnuftig användning av våra resurser.
För uppföljningen av hur de tjänstespecifika
kostnaderna, driftsgraden och verksamheten effektiviseras började vi utveckla en intern kalkylmodell. Tack vare denna kan förutom kostnaderna för var och en trafikform också kostnaderna för
var och en tjänst följas upp. Vi kommer också att
fortsätta med andra projekt, till exempel utnyttjande av Power BI i analysen och rapporteringen
av ekonomiska data.
Under året tillämpade vi för första gången
Fintraffics ledningsmodell och förvaltningsmodell som godkändes 2019. I modellen gjorde vi några små ändringar gällande exempelvis
storleksklassen av beslut om utgifter.
Inom riskhanteringen identifierade vi centrala
risker som påverkar vår verksamhet och utarbetade planer för detta ändamål. Vi utvecklade också
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Kassaflöden till intressentgrupper
Kunder, M €

2020

2019

Omsättning

182,4

221,9

Varu- och tjänsteleverantörer, M €

2020

2019

Material- och tjänsteköp

46,9

45,4

Övriga rörelsekostnader

31,3

31,5

Investeringar

61,7

22,8

Totalt

139,8

99,7

Personal, M €

2020

2019

Löner och arvoden

72,0

77,6

Pensionskostnader

11,5

13,5

Personalbikostnader

2,4

2,4

Totalt

85,8

93,4

Offentliga sektorn, M €

2020

2019

1,0

6,0

2020

2019

0,0

0,0

Ökning av ägarvärdet (räkenskapsperiodens vinst)

-9,4

14,7

Totalt

-9,4

14,7

2020

2019

0,4

0,5

Skatter (direkta skatter)
Aktieägare , M €

Dividender och återbetalning av kapital

Finansiärer, M €

Finansiella kostnader (netto)

Avvikande från de periodiserade siffrorna i rapporten har investeringarna beaktats som kontantbaserade. Investeringar 29,6 M € baserat på affärstransaktion.
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upphandlingsverksamheten och förbättrade effektiviteten med hjälp av anbudsförfaranden.
Effektiv trafikstyrning som produceras på trafiksystemnivå, främjar säkerheten, gör trafiken
smidigare och sparar miljön genererar det bästa
ekonomiska värdet och genomslagskraft. Vi skapar ekonomiskt värde också genom att centralisera all trafikinformation till ett ställe så, att det
blir lättare att använda den för att skapa tjänster
som ger mervärde och lösningar som bidrar till att
trafiken löper bättre. Smidigare trafik bidrar i sin
tur till att Finlands konkurrenskraft förbättras. Då
det gäller förbättring av Finlands konkurrenskraft
inom person- och godslogistiken har bolagets och
Trafikledsverkets strategiska partnerskap stor betydelse inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Också samarbetet med andra myndigheter samt aktörerna inom den privata trafiksektorn har en viktig
roll.

De största riskerna och möjligheterna
Ekonomiskt sett är den största risken 2021 att
coronaviruspandemin fortsätter och ger upphov till konsekvenser för flygtrafikvolymerna samt flygtrafiktjänstens avkastning och
lönsamhet. Fintraffic Flygtrafiktjänst gjorde 2020 en rörelseförlust på 1,6 miljoner euro
med en omsättning på endast 49,3 miljoner
euro (-39 procent). Fintraffic Flygtrafiktjänst
Ab har för tillfället en skyldighet att producera
tjänster som gagnar staten och i avgifterna för

flygrutterna inkludera kostnaderna för att producera dessa. På grund av pandemin är avkastningen för flygrutterna ringa, vilket innebär att
staten själv får bära en betydande del av kostnaderna för produktionen av dessa tjänster.
Tjänsterna omfattar exempelvis luftfartsinformation, luftrumskontroll, flygräddning samt
tjänster för statens luftfart på samarbetsflygplatserna. Bolaget har med kommunikationsministeriet diskuterat möjligheten för statliga
tjänsteköp i anslutning till dessa tjänster. Enligt vår uppskattning blir flygtrafikvolymerna
2021 cirka hälften av vad de var 2019 och börjar öka småningom under de kommande åren.
En annan osäkerhetsfaktor som anknyter till
vår verksamhet är i den utmanande situation som
orsakats av coronaviruspandemin hur mycket til�läggsfinansiering Trafikledsverket får ur statens
budget för att köpa tjänster från bolaget. Detta påverkar koncernens kapacitet för investeringar och
utveckling av sin affärsverksamhet.
Under året fortsätter vi effektiviseringen av
vår ekonomiska verksamhet och förbättringen av
tjänstekvaliteten. En central metod här är att utveckla vår operativa verksamhetsmodell genom
bland annat investeringar i system som stöder processerna, till exempel automatisering.
Vidare kan vi på längre sikt utveckla nya verksamhetsmodeller och utvidga vår kundbas.
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Skatter som ska betalas och redovisas

Inga betydande förändringar i
beskattningspraxisen

Nyckeltal för skattebetalning, M €

2020

2019

Omsättning

182,4

221,9

-8,4

20,8

0,0

0,0

Personal

1 125

1091

Skatter som ska betalas och avgifter av skattenatur, M €

2020

2019

Inkomstskatt

0,0

4,9

Arbetsgivaravgifter

1,0

0,6

-0,9

0,9*

Övriga skatter och avgifter av skattenatur

0,7

0,7

Att betala totalt

0,7

7,1

2020

2019

22,2

22,4

67,1

74,7

Moms, inköp

-56,6

-56,8

Att redovisa totalt

32,6

40,3

Resultat före skatter
Utnyttjade skatteförluster

Överlåtelseskatt

* 2020 återbäring
Skatter som ska redovisas, M €

Löneskatter
Moms, försäljning

De siffror som läggs fram i skatterapporten har sammanställts prestationsbaserat från specialföretagens bokslut.
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Inga betydande förändringar skedde i beskattningspraxisen 2020. Den mest centrala förändringen var att koncernen för första gången bildade en skattekoncern, vilket innebär att
skatteutjämningar kan göras inom koncernen.
Fintraffic iakttar gällande lagstiftning i betalningen, insamlingen, redovisningen och rapporteringen av skatter och avgifter. Alla koncernbolag är finländska, och nästan alla skatter
har betalats och redovisats i Finland. Fintraffic
har inga filialer i andra länder. Fintraffic varken
betalar eller redovisar skatter till de av OECD
fastställda skatteparadisstaterna, och bolaget
har inte heller fått några stöd från de aktuella
länderna.
År 2020 var Fintraffics skatteavtryck totalt 33,4 (47,4) miljoner euro.
Under räkenskapsperioden fick bolaget offentliga stöd på 4,6 miljoner euro, av vilket 2,9
miljoner euro är Traficoms stöd i anslutning
till Finlands medlemsavgift för Eurocontrol.
Stöd på 1,5 miljoner euro har betalats för ordnande av utbildning inom flygtrafiktjänster.
Fintraffic betalar sina skatter främst till
Finland. Bolagets intressenter har inte uttryckt sina åsikter till bolagets beskattning.
Företaget arbetar noggrant enligt lagar och
förordningar och tillämpar förhandsbesked
om beskattning i speciella situationer.
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GRI-Index
Det är första gången Fintraffic rapporterar i enlighet med referensramen för Global Reporting Initiativerapporteringen. Grunden utgörs av principen om väsentlighet för hållbarhet som vi slog fast 2020
Rapporteringsperioden är 1.1–31.12.2020. Fintraffic rapporterar hållbarheten på GRI core-nivån.

GRI 102 ALLMÄNT INNEHÅLL
GRI Standard

Innehåll

Placering

102–1

Den rapporterande organisationens namn

Främre omslag

102–2

Affärsverksamhetsområden, varumärken, produkter och
tjänster

s. 2, Affärsverksamhetsområdena i korthet s. 7

102–3

Organisationens huvudkontor, placering

Bakre omslag

102–4

Verksamhetsländer

s. 2

102–5

Organisationens ägarstruktur och bolagsform

s. 2, Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4

102–6

Marknadsområden, verksamhetsområden

s. 2, Affärsverksamhetsområdena i korthet s. 7

102–7

Den rapporterande organisationens storlek

Nyckeltal 2020 s. 6, Affärsverksamhetsområdena i korthet s. 7

102–8

Uppgifter om löntagarna och andra anställda

Socialt ansvar s. 43–47

102–9

Leveranskedjan

GRI-index

102–10

Betydande förändringar i organisationen och leveranskedjan

Verkställande direktörens översikt s. 4

102–11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

GRI-index

102–12

Externa aktörers principer eller initiativ som godkänts
eller främjats av organisationen

Hållbarhet i beslutsprocessen s. 36

102–13

Medlemskap i organisationer och intressebevaknings
organisationer

Affärsverksamhet s. 22

Kommentar

Organisation
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Fintraffic är ett tjänsteföretag. Våra viktigaste produktionsfaktorer är personalen,
programvaran och anordningarna, våra kontrollcentraler samt öppna data. Vi producerar trafikstyrningstjänster, digitala trafiktjänster och information för våra kunder,
intressentgrupper och slutanvändare. Fintraffic producerar inte materiella produkter.

Fintraffic tillämpar försiktighetsprincipen.
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Innehåll

Placering

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt s. 4

Värderingar och affärsprinciper

Strategi, s. 14

102–18

Förvaltningsstruktur

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–19

Ansvarsfördelning

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–20

Ansvarspersoner

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–22

Styrelsens sammansättning

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–23

Styrelseordförande

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–24

Val av styrelse

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–26

Styrelsens roll i fastställandet av organisationens syfte,
värderingar och strategi

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–28

Utvärdering av styrelsens prestation

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 4–10

102–29

Styrelsens roll i identifieringen och hanteringen av
konsekvenser och risker

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 11

102–30

Utvärdering av effektiviteten i riskhanteringen

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 11

102–31

Frekvensen av riskbedömningar

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 11

102–35

Premiering av styrelsen och högsta ledningen

Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 12–16

Kommentar

Strategi

102–14

Affärsetik
102–16

Förvaltning

FINTRAFFIC / ÅRSÖVERSIKT 2020

53

ÅR 2020

VERKSAMHETSMILJÖ OCH STRATEGI

GRI Standard

AFFÄRSVERKSAMHET

HÅLLBARHET

Innehåll

Placering

Kommentar

102–40

Förteckning över organisationens intressentgrupper

En pålitlig och effektiv partner s. 48

102–41

Personal som omfattas av kollektivt förhandlade
kollektivavtal

Socialt ansvar s. 44

102–42

Grunder för identifiering och val av intressentgrupper

En pålitlig och effektiv partner s. 48

102–43

Principer för intressentgruppsverksamheten

En pålitlig och effektiv partner s. 48

102–44

De viktigaste frågorna och orosmomenten som tagits upp
av intressentgrupperna

En pålitlig och effektiv partner s. 48

102–45

Bolag som ingår i koncernbokslutet

s. 2

102–46

Fastställande av rapportens innehåll och beräkningsgränser

Hållbarhet i beslutsprocessen s. 36–37

102–47

Väsentliga teman

Hållbarhet i beslutsprocessen s. 36–37

102–48

Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter

GRI-index

Inga förändringar i de rapporterade uppgifterna.

102–49

Betydande förändringar i rapportens omfattning och
temanas genomslagskraft

GRI-index

Inga betydande förändringar. Detta är Fintraffics första rapport där GRI-referensramen används.

102–50

Rapporteringsperiod

GRI-index

1.1.2020–31.12.2020

102–51

Uppdatering av föregående rapport

GRI-index

6.4.2020

102–52

Rapportpubliceringsfrekvens

GRI-index

Årligen

102–53

Kontaktuppgifter för begäran om tilläggsuppgifter till
rapporten

GRI-index

viestinta@fintraffic.fi

102–54

Täckningen av den GRI-standardenliga rapporteringen

GRI-index

102–55

GRI-innehållsförteckning

GRI-index

102–56

Verifiering av rapporteringen

GRI-index

103–1

Beräkningsgränser för väsentliga teman

Hållbarhet i beslutsprocessen s. 36–37

103–2

Ledningsstil och dess delområden

Hållbarhet som en del av beslutsprocessen s. 36, God förvaltning s. 38

103–3

Utvärdering av ledningsstilen

God förvaltning s. 38

Dialog med intressentgrupperna

Fintraffic har för avsikt att 2021 genomföra en image- och intressentgruppsundersökning som omfattar hela koncernen.

Rapporteringspraxis

Rapporten har inte verifierats.

Ledningsmodell
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VÄSENTLIGA TEMAN
GRI 200 STANDARDER FÖR EKONOMISKT ANSVAR
GRI Standard

Innehåll

Placering

Produktion och fördelning av direkt ekonomiskt värde

Ekonomiskt ansvar s. 49–51

Centrala indirekta ekonomiska konsekvenser och deras
omfattning

På detta sätt skapar vi värde för samhället s. 15

207–1

Riktlinjer för beskattningen

Ekonomiskt ansvar s. 49–51

207–2

Ledning och övervakning av skattefrågor samt hantering
av skatterisker

Ekonomiskt ansvar s. 49–51

207–3

Frågor om beskattningen från intressentgrupper

Ekonomiskt ansvar s. 49–51

Kommentar

GRI 201: Ekonomiska resultat

201–1

GRI 203: Indirekta ekonomiska
konsekvenser
203–2

GRI 207: Skatter

GRI 300 STANDARDER FÖR MILJÖANSVAR		
GRI Standard

Innehåll

Placering

Organisationens egen energiförbrukning

Miljöansvar s. 41–42

305–1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

Miljöansvar s. 41–42

305–2

Utsläpp av växthusgaser från indirekt energi (Scope 2)

Miljöansvar s. 41–42

Brott mot miljölagar och -bestämmelser

GRI-index

Kommentar

GRI 302: Energi
302–1
GRI 305: Utsläpp

GRI 307: Efterlevand av miljölagstiftning
307–1
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GRI 400 STANDARDER FÖR SOCIALT ANSVAR
GRI Standard

Innehåll

Placering

Kommentar

403-1

Ledning av arbetshälsa och arbetarskydd

Socialt ansvar s. 43–47, Säkerhet s. 39–40

403-2

Identifiering av arbetshälsorisker, riskbedömning och undersökning av
fallen

Säkerhet s. 39–40

403-3

Företagshälsovård

Socialt ansvar s. 43–47

403-4

Arbetstagarnas deltagande i utvecklingen av företagshälsovårdstjänsterna

403-5

Utbildning för arbetstagarna om arbetshälsa och arbetarskydd

Säkerhet s. 39–40, Socialt ansvar s. 43–47

403-6

Främjande av arbetstagarnas hälsa

Socialt ansvar s. 43–47

403-7

Undvikande och minskning av arbetshälso- arbetarskyddsrisker genom
affärsrelationer

Socialt ansvar s. 43–47

403-8

Arbetstagare som omfattas av arbetarskyddet

Socialt ansvar s. 43–47

403-9

Arbetsrelaterade olycksfall och skador

Säkerhet s. 39–40, Socialt ansvar s. 43–47

Program för kompetensutveckling och livslångt lärande

Socialt ansvar s. 43–47

Förvaltningsorganens och personalens mångfald

Socialt ansvar s. 43–47, Redogörelse för förvaltning och ersättningar s. 3

Överträdelser av hälsomässiga krav och säkerhetskrav som ställs på
produkterna

GRI-index

Inga fall 2020.

Brott mot lagar och förordningar då det gäller sociala och ekonomiska
faktorer

GRI-index

Inga fall 2020.

GRI 403: Arbetshälsa och arbetarskydd

GRI 404: Utbildning och personalutveckling
404-2

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
405-1

GRI 416: Kundernas hälsa och säkerhet
416-2

GRI 419: Överensstämmelse med föreskrifterna
419-1
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Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Löneboställsporten 1, 00240 Helsingfors, Finland
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