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Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta 
tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 
vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Kohti maailman turvallisinta, sujuvinta 
ja ympäristöystävällisintä liikennettä 

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

Haluamme olla erinomainen ja houkutteleva työpaikka huippuosaajille.
Palveluksessamme on 1 100 ammattilaista.

Emoyhtiö
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy  
vastaa ekosysteemi- ja konsernipalveluiden 
tuottamisesta.

Tytäryhtiöt 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy vastaa 
 lennonvarmistuksesta.  

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy vastaa 
meriliikenteenohjauksesta. 

Fintraffic Raide Oy vastaa 
 raideliikenteen ohjauksesta ja -hallinnasta. 

Fintraffic Tie Oy vastaa  
tieliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.

Vuosikatsaus 2021
Strategia, vuoden 2021 keskeiset 
 tapahtumat ja katsaus vastuullisuuteen.

Lue raportti täältä. 

Näin luet raporttikokonaisuutta

Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2021
Tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
sekä toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten 
palkoista ja palkkioista.  
Lue raportti täältä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Kuvaus yhtiön toiminnasta vuodelta 2021 sekä 
yhteenveto yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta.

Vuosikatsaus 2021
Hallinnointi ja  
palkitsemisselvitys 2021

Toimintakertomus ja 
 tilinpäätös 2021

https://www.fintraffic.fi/fi/vuosikertomukset
https://www.fintraffic.fi/fi/vuosikertomukset
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Fintraffic – yleistä
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on 

vuonna 2018 perustettu valtion omistama 

erityistehtäväyhtiö, joka toimii liikenne- ja 

viestintäministeriön omistajaohjauksessa. 

Fintraffic Oy toimii konsernin emoyhtiönä 

vastaten ekosysteemi- ja konsernipalve-

luiden tuottamisesta. Konserniin kuuluvat 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy, joka vastaa 

lennonvarmistuspalveluista, Fintraffic Raide 

Oy, joka vastaa raideliikenteenohjauspalve-

luista, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, 

joka vastaa meriliikenteenohjauspalveluista ja 

Fintraffic Tie Oy, joka vastaa tieliikenteenoh-

jauspalveluista. Emoyhtiö omistaa konsernin 

tytäryhtiöt 100-prosenttisesti. Tilikausi on 

yhtiön kolmas. 

Valtiolla on yhtiön omistajana erityi-

sintressi. Fintraffic tuottaa yhteiskunnan, 

elinkeinoelämän sekä viranomaisten 

tarvitsemat välttämättömät liikenteen-

ohjaus- ja hallintapalvelut, joilla varmis-

tetaan liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 

sekä huolehditaan liikenteenohjauksen ja 

-hallinnan toimintavarmuudesta kaikissa 

tilanteissa. Konsernin erityisenä tehtävänä 

on tarjota liikenteenohjaus- ja hallintapal-

veluita puolustus- ja turvallisuusviran-

omaisten tarpeita varten siinä laajuudessa, 

kuin se on näiden lakisääteisten virkateh-

tävien hoitamiseksi perusteltua. Lisäksi sen 

tehtävänä on kehittää ja edistää liikenne-

tiedon hyödyntämistä ja edistää näin liiken-

nemarkkinan uusien palveluiden syntymistä 

markkinalähtöisesti. 

 Valtioneuvoston 8.4.2020 antaman 

omistajapoliittisen periaatepäätöksen 

mukaisesti valtio tavoittelee yhtiöomai-

suutensa hoidossa mahdollisimman hyvää 

taloudellista ja yhteiskunnallista kokonais-

tulosta. Fintrafficin taloudellista kokonais-

tulosta arvioidaan sen perusteella, miten ja 

minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää 

yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. 

Fintraffic pyrkii siihen, että sen liiketoiminnan 

kustannustehokkuus paranee ja liiketoiminta 

on kokonaisuutena arvioituna liiketaloudel-

lisesti kannattavaa. Yhtiön yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus ilmenee esimerkiksi liikkumisen 

ja kuljettamisen tehostumisena, liikenteen 

Hallituksen toimintakertomus 1.1.—31.12.2021 

sujuvoitumisena ja liikenneturvallisuuden 

parantumisena sekä liikenteen päästöjen 

vähenemisenä. 

Eduskunnan, valtioneuvoston ja 

ministeriön ohjaustoimivallasta säädetään 

laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omista-

jaohjauksesta (1368/2007). Valtion omista-

japolitiikkaa koskevat keskeiset linjaukset 

on asetettu valtioneuvoston periaatepää-

töksessä omistajapolitiikasta (2020) sekä 

muussa valtioneuvosto-ohjauksessa. 

Fintraffic noudattaa toiminnassaan valtio-

neuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa 

periaatepäätöstä VNK/2020/48. Se 

noudattaa palkitsemisessaan kulloinkin 

voimassa olevaa valtioneuvoston omista-

japoliittista periaatepäätöstä. Yhtiöön 

sovelletaan myös 1.1.2019 annettua 

liikenne- ja viestintäministeriön omistaja-

ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallin-

nointiohjetta (Corporate Governance 

-ohje). Se noudattaa soveltuvin osin 

toiminnassaan Arvopaperimarkkinayh-

distys ry:n laatiman listayhtiöiden hallin-

nointikoodin (2020) vaatimuksia sekä 

OECD:n corporate governance -suosituksia. 

Fintraffic on sitoutunut myös noudat-

tamaan YK:n Global Compact –periaatteita. 

Yhtiön hallinnon ja päätöksenteon järjes-

tämisessä yleinen tavoite on hyvien hallin-

tokäytäntöjen kehittäminen ja ylläpi-

täminen. Liikenne- ja viestintäministeriö on 

hyväksynyt Fintrafficin omistajastrategiset 

linjaukset 16.10.2019. 

Fintraffic toimii tiiviissä yhteistyössä 

asiakas- ja yhteistyökumppaniverkoston 

kanssa. Konsernin yhtiöiden liikenteenohjaus-

palveluita hankkivat Väylävirasto (tie-, meri- 

ja rautatie), Finavia ja lentoyhtiöt (lennon-

varmistus). Muita keskeisiä sidosryhmiä 

ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, 

puolustus- ja turvallisuusviranomaiset, 

kaupungit, julkisen liikenteen toimijat, 

tutkimuslaitokset ja eri alojen yritykset.

Konsernilla oli 31.12.2021 toimintaa 

Helsingin, Vantaan, Tampereen, Turun ja 

Oulun lisäksi 24 muulla paikkakunnalla 

vastaten liikenteenohjauksesta maalla, 

merellä ja ilmassa koko Suomen alueella. 
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Tilikauden keskeiset tapahtumat 
Pitkittyneen koronapandemian vaikutukset
Vuoden 2021 toimintaa leimasi edellis-

vuodesta jatkuneen koronapandemian 

aiheuttama pitkittynyt matalasuhdanne 

lentoliikenteen palveluiden kysynnässä. 

Lennonvarmistus palveli 58 prosenttia 

alhaisempaa liikennevolyymia kuin 

pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. 

Pandemian aiheuttaman supistuneen 

asiakaslaskutuksen takia lennonvarmis-

tuksessa jatkettiin edellisvuoden tapaan 

voimakkaita sopeutustoimia lomautuksin 

sekä sopeuttamalla liiketoiminnan kuluja. 

Matalasta laskutuksesta huolimatta 

lennonvarmistuksen liikevaihto kasvoi merkit-

tävästi EU-lainsäädäntöön perustuvalla 

tulevaisuuden tuotto-odotuksia kuvaavalla 

regulaatio-oikaisulla. Sen vaikutus 

liikevaihtoon ja edelleen lennonvarmistuksen 

tulokseen oli 16,6 miljoonaa euroa.  Regulaa-

tio-oikaisulla kompensoidaan laskennal-

lisesti korona-aikana menetettyä liikevaihtoa, 

joka voidaan veloittaa asiakkailta vaiheittain 

tulevien vuosien aikana korotettuina yksikkö-

hintoina. Vaikka regulaatio-oikaisu paransi 

lennonvarmistuksen tulosta merkittävästi, 

sen liiketulos jäi tappiolliseksi.

Muiden liiketoiminta-alueiden osalta 

koronapandemian vaikutukset olivat 

maltilliset.  Varautumissuunnitelmaa 

noudattaen sekä henkilöstön ja yhteis-

työkumppanien koronasuojautumisesta 

huolehtien hankkeet ja palvelut voitiin 

toteuttaa lähes suunnitellusti varmistaen 

yhteiskunnallinen huoltovarmuus sekä 

liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. 

Siten pääosin Väylävirastolle palveluita 

tarjoavien meri-, tie- ja raideliikenteenoh-

jaustoimintojen kannattavuus oli tavoitteen 

mukaisella maltillisella tasolla. Lennonvar-

mistuksen haasteellisesta kannattavuudesta 

huolimatta konserni teki voitollisen tuloksen, 

5,4 miljoonaa euroa.

Yhteistyö Väyläviraston kanssa
Fintraffic tarjoaa merkittävimmän osan 

palveluistaan Väylävirastolle. Yhteistyö 

kattaa raide-, meri- ja tieliikenteenoh-

jaukseen liittyvien palveluiden tuottamisen 

ja kehittämisen. Vuonna 2020 käynnis-

tettyä kumppanuusmallia syvennettiin 

tuloksekkaasti yhteistyössä Väyläviraston 

kanssa. Kumppanuuteen liittyvät palvelu-

kokonaisuudet määriteltiin ja palveluille 

vakiinnutettiin sisäinen taloudellinen 

seuranta. Merkittävimmät 25:stä 

Väylävirastolle tuotetuista palveluista 

ovat rautatieliikenteen ohjauspalvelu 

ja informaatiopalvelut, tieliikenteen 

tunneli- ja avo-osuuspalvelut sekä merilii-

kenteen alusliikennepalvelu.

Yhteistyö perustuu sekä Väyläviraston että 

Fintrafficin vahvaan keskinäiseen tahtoon 

palveluiden kehittämisessä ja laajenta-

misessa, mikä merkitsee molemminpuolista 

sitoutuneisuutta vaikutuksiltaan monivuo-

tisiin investointihankkeisiin. Liikenteenoh-

jauksen modernisoinnin ohella investointi-

hankkeilla tavoitellaan merkittävää palvelun 

laadun ja toimintavarmuuden paranemista 

sekä liikenteenohjauksen palvelutuotannon 

ja väyläverkoston hoidon taloudellista 

tehostumista lähivuosina. Valtion budjettira-

hoituksen määrittelemät puitteet asettavat 

kuitenkin nykytasollaan merkittävän 

rajoituksen tarvittavien palveluiden tuotta-

miselle ja tehostamiselle. Liikennejärjes-

telmän korjausvelan aktiivisen hoidon lisäksi 

yhtiön palveluiden ja niiden toimintavar-

muuden kehittäminen digitalisoituvassa 

toimintaympäristössä vaatii panostuksia, 

joiden rahoittamisesta yhtiöllä ei ole riittävän 

pitkälle ulottuvaa näkyvyyttä. Haasteellisen 

tilanteen korjaamiseksi yhtiö käy tiivistä 

keskustelua Väyläviraston ja liikenne- 

ja viestintäministeriön kanssa yhteisen 

tahtotilan ja rahoituksen varmistamiseksi. 

Tulevien vuosien aikana Digirata-hanke on 

yksi merkittävimmistä Fintrafficin kehitys- 

ja investointikohteista Väyläviraston kanssa. 

Hankkeessa korvataan nykyinen junien 

automaattinen kulunvalvontajärjestelmä. 

Tavoitteena on ottaa Suomessa käyttöön 

moderni radioverkkopohjainen rautateiden 

kulunvalvontajärjestelmä koko rataverkolla 

vuoteen 2040 mennessä. Käynnissä on 

hankkeen kehitys- ja verifiointivaihe.

Yhteistyö Traficomin kanssa
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 

yksi Fintrafficin strategisista kumppa-

neista. Traficom on Fintrafficin palveluiden 

turvallisuutta valvova viranomainen. 

Lisäksi se hankkii yhtiöltä regulaation ja 

lainsäädännön edellyttämien digitaalisten 

palveluiden kehittämistä ja tuottamista 

mm. tie- ja meriliikenteessä. Vuonna 2021 

yhteistyössä edistettyjä palveluita olivat 

mm. Digitransit-, NAP- ja Nemo-palvelut. 

Digitransit-palvelu tarjoaa kuluttajille 

tiedot reiteistä, pysäkeistä ja aikatau-

luista Helsingissä HSL:n reittioppaina sekä 

muissa kaupungeissa omina sovelluksinaan.  

NAP-pistepalvelu (National Access Points) 

on osa kansainvälistä kokonaisuutta,  

jonka tavoitteena on tuottaa liikkumis-  

ja info   palveluita, kuten reittioppaita,  

jäsen  valtioiden rajojen yli. Fintraffic vastaa 

Suomen yhteyspisteestä. Merenkulun 

tiedonhallintajärjestelmä, NEMO, on 

alusselvitysjärjestelmä, jolla alukset 

hoitavat satamakäyntiin ja tullaukseen  

liittyvät ilmoitusmuodollisuudet.  
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Toiminnan tehostaminen
Fintrafficin yhtiöittämisen yhteydessä 

liikenne- ja viestintäministeriö asetti 

yhtiölle tavoitteen saavuttaa 30 miljoonan 

euron toiminnan tehostuminen tie-, meri- 

ja rautatieliikenteenhallinnan palvelutuo-

tannossa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Siten kustannustehokkuuden jatkuva 

parantaminen on yksi keskeisistä liiken-

teenohjauksen yhtiöittämisen ja Fintrafficin 

strategian mukaisista tavoitteista. Tehostu-

misesta koituneet hyödyt siirtyvät yhteis-

työmallissa Fintrafficilta täysimääräisesti 

edelleen Väylävirastolle, joka saa tarvit-

semansa palvelut aikaisempaa edullisemmilla 

yksikkökustannuksilla läpinäkyvään kustan-

nuslaskentaan perustuen.

Toiminnan tehostaminen perustuu 

mahdollisuuteen tarjota sidosryhmille 

laadukasta palvelua tehokkaasti skaalautuen. 

Tehostamista syntyy organisoimalla omaa 

toimintaa aikaisempaa dynaamisemmaksi ja 

optimoidummaksi, vähentämällä manuaalista 

työtä uudistetuilla ohjausjärjestelmillä 

sekä hankintojen kilpailutuksella. Toimin-

ta-aste kasvaa yhtiön rakentaessa ja ottaessa 

hallintaansa liikenteenohjaukseen liittyvää 

tekniikkaa, investoidessa liikenteenoh-

jausta palveleviin operatiivisiin järjestelmiin, 

tarjotessa uusia palveluita ja panostaessa 

palvelutason nostoon esimerkiksi tieto- ja 

kyberturvallisuuden kyvykkyyttä nostamalla. 

Kehitystyön ansiosta yhtiön tarjoaman 

palvelukokonaisuuden laajuus kasvaa kustan-

nuskehitystä nopeammin. 

Fintrafficissa on vuosien 2020–2021 aikana 

rakennettu tehostamisen seurannan lasken-

tamallia. Malli käsittää emoyhtiön lisäksi tie-, 

raide- ja meriliikenteenohjauksen kustan-

nuskehityksen seurannan. Lennonvarmis-

tuksen tehostumista seurataan erillisten 

EU:n seurantamekanismien kautta. Kirjan-

pitoon perustuva malli kuvaa suorien säästöjen 

lisäksi toiminta-asteen muutosten ja uusien 

palveluiden vaikutukset palvelutuotannon 

kuluihin. Mallin mukaan yhtiön on mahdollista 

saavuttaa sille asetetut tehostamistavoitteet 

vuoden 2022 loppuun mennessä, vaikkakin 

tavoitetasolle yltäminen vaatii vielä lisäpon-

nisteluita. Tehtyjen laskelmien perusteella 

kumuloitunut tehostaminen toiminta-

kustannusten hallinnassa vuoden 2021 

loppuun mennessä on noin 25 miljoonaa 

euroa. Tehostuneella toiminnalla Fintraffic 

varmistaa, että se tuottaa käytössään olevilla 

resursseilla hallitusti ja kustannustehokkaasti 

mahdollisimman paljon hyötyä liikenteen 

turvallisuuden, sujuvuuden ja kilpailukyvyn 

parantamiseksi. 

Lennonvarmistusliiketoiminnassa 

toimintaa on tehostettu jo vuosia EU-sää-

dösten edellyttämällä tavalla. Fintraffic 

Lennonvarmistus Oy on yksi Euroopan 

tehokkaimmista lennonvarmistusta 

tarjoavista yhtiöistä. Koronapandemian 

aikana lentoliikenteen alhainen palvelu-

kysyntä on edellyttänyt yhtiöltä sopeuttamis-

toimia. Niinpä edellisvuoden tapaan yhtiö 

joutui turvautumaan liiketoimintansa kulujen 

karsimiseen ja työntekijöidensä lomautuksiin. 

Fintrafficin strategia 
Fintrafficin visiona on luoda Suomeen 

maailman turvallisin, sujuvin ja ympäris-

töystävällisin liikenne. Yhtiön missiona on 

tuottaa maailman parasta liikenteenoh-

jausta ja älykkäitä palveluita liikenteelle. 

Strategisia tavoitteita ovat turvallinen ja 

sujuva liikenne sekä optimoitu liikenne-

järjestelmä; laadukkaat, toimintavarmat 

ja tehokkaat liikenteenohjauksen palvelut; 

entistä paremmat palvelut sekä matkus-

tajille että logistiikalle liikennetietoa ja alusta-

ratkaisuja hyödyntämällä; kasvava lisäarvo 

asiakkaille ja sidosryhmille sekä erinomainen 

ja uudistuva työyhteisö. Tavoitteena on kilpai-

lukykyinen Suomi, jossa liikennemarkkina 

kehittyy dynaamisesti ja palveluita viedään 

enenevästi myös ulkomaille. 

Yhtiö kehittää liikenteenohjauksen toimin-

tojaan liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, 

toimintavarmuuden ja taloudellisen 

tehokkuuden edelleen parantamiseksi. Näitä 

tavoitteita edistetään mm. investoimalla 

liikenteenohjausjärjestelmien moderni-

saatioon ja digitalisaatioon sekä kehittämällä 

toimintaprosesseja ja henkilöstön osaamista. 

Fintrafficissa yhdistyy ensimmäisenä 

maailmassa liikenteenohjaus maalla, merellä 

ja ilmassa saman katon alle. Tämän ansiosta 

yhtiöllä on mahdollisuus tarjota liikennealan 

toimijoille ja loppukäyttäjille digitaalisia 

palveluita ja avointa dataa koko liikenne-

järjestelmän kattavasti sekä edistää liiken-

netoimialan kilpailukykyä verkottuneessa 

maailmassa. Yhtiö kehittää palvelutarjon-

taansa sekä nykyisille asiakkaille että uusille 

asiakasryhmille koko liikenteen ekosys-

teemissä. Liikenteenohjauksen loppuasi-

akkaita ovat kaikki liikenteen käyttäjät.   

Tilikauden keskeiset tapahtumat 
Fintrafficin lennonvarmistus
Syksyllä 2021 toimitettiin EU-komissiolle 

lennonvarmistuksen päivitetty suoritusky-

kysuunnitelmaesitys (RP3), jolla tähdätään 

mm. ympäristötehokkuuden parantamiseen 

lentoreittejä optimoimalla. Perfect flight 

2021-hankkeessa on tehty uraauurtavaa 

yhteistyötä Finnairin kanssa. Yhteistyöllä 

tähdätään polttoaine- ja CO2-päästöjen 

vähentämiseen optimoimalla lentoreittejä.

Yksi vuoden strategisista hankkeista 

on ollut Viron lennonvarmistuspalveluja 
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tuottavan Estonian Air Navigation Services 

(EANS) kanssa edistetty FINEST-hanke. 

Hankkeessa tähdätään yhdenmukaiseen, 

rajat ylittävään lennonvarmistukseen. 

Etälennonjohtopalvelu Multi-ROT (Multi 

Remote Operating Tower) eteni alkuvuodesta 

2021, kun yhtiö allekirjoitti Finavian 

kanssa yhteisen aiesopimuksen hankkeen 

valmistelusta. Hankkeella on tarkoitus 

parantaa lennonjohdon varautumiskykyä 

ja lentoasemien palvelutasoa sekä mahdol-

listaa kustannustehokkaammat palvelut 

erityisesti pienemmille verkostolentoasemille. 

Vuoden alussa otettiin käyttöön Traficomin 

kanssa rakennettu drone-lennättäjien palvelu-

portaali. Miehittämättömien ilma-alusten 

eli dronejen yleistyminen lisää uusien liiken-

teenhallintapalveluiden ja matalan ilmatilan 

ohjauksen tarvetta. Liikenne- ja viestintämi-

nisteriölle tehtiin selvitys matalalentover-

koston toteutusvaihtoehdoista. 

Liiketoiminta laajeni vuoden 2021 alussa 

Ruotsiin. Siellä aloitettiin teknisten lennon-

varmistuspalveluiden tarjoaminen viidellä 

lentoasemalla ACR Aviation Capacity 

Resources AB:n alihankkijana. 

Fintrafficin raideliikenteenohjaus
Digirata-hanke on yksi merkittävimmistä 

Fintrafficin yhteistyöhankkeista Väyläviraston 

kanssa. Digirata-hankkeessa nykyisen junien 

kulunvalvontajärjestelmän korvaava radioverk-

kopohjainen järjestelmä mahdollistaa junien 

ja matkustajien määrän lisäämisen nykyisellä 

rataverkolla. Digi rata-hankkeen ansiosta 

Suomi on Euroopan kärjessä edistämässä 

digitalisaatiota raideliikenteen turvalli-

suuden ja toimivuuden parantamisessa sekä 

sen suosion kasvattamisessa. Kehitys- ja 

verifiointivaihe jatkuu vuoteen 2027 saakka 

ja sen aikana määritellään käyttöönotettavan 

Digiradan järjestelmäkokonaisuus, otetaan 

käyttöön ensimmäinen rataosa sekä osallis-

tutaan eurooppalaiseen kehitystyöhön. 

Muissa kehityshankkeissa keskityttiin 

etenkin liikenteenhallinnan automaation 

kasvattamiseen, paikasta riippumattoman 

ja dynaamisen liikenteenhallinnan mahdol-

listamiseen sekä datan hyödyntämiseen 

ekosysteemikehityksessä. Dynaamisen 

liikenteenhallinnan ensimmäinen projek-

tivaihe käynnistyi ja eteni vuoden 2021 aikana 

ensimmäiseen kokeiluvaiheeseen.  Kehitteillä 

olevan SAAGA-kapasiteetinhallintajärjes-

telmän tavoitteena on edistää ratapihoilla 

monitoimijaympäristön tarpeet huomioivaa 

liikenteenhallintaa sekä tarjota reaaliai-

kainen tilannekuva eri toimijoiden käyttöön. 

Se on otettu jo käyttöön Helsingin ja Ilmalan 

ratapihojen raidekapasiteetinhallinnassa. 

Kouvolan ja Kuusankosken ratapihoilla 

käynnistettiin loppuvuonna SAAGA-pilotti.

Kaakkois-Suomen rataverkon kauko-oh-

jausjärjestelmää laajennettiin ja sen 

käyttöönotto on vuonna 2022. Pohjois-

Suomen kauko-ohjausjärjestelmän 

rakentaminen aloitettiin ja sen on tarkoitus 

valmistua vuonna 2025. Kauko-ohjausjärjes-

telmien häiriövarautumistasoa parannettiin 

muun muassa tekemällä tekninen kahdennus 

Etelä-Suomen rataverkolle. 

Tilannekoordinaattori-palvelun avulla 

asiantuntija-apu onnettomuus- ja muissa 

häiriötilanteissa on nyt saatavilla ympäri 

vuorokauden viikon kaikkina päivinä. Vuonna 

2021 otettiin käyttöön uusi matkustajainfor-

maatiojärjestelmä koko Suomessa. Samoin 

rakennettiin myös sovellus, joka välittää 

veturinkuljettajien koneoppivalle DAS-järjes-

telmälle tietoa muun muassa rataprofiileista 

ja nopeusrajoituksista avustaen sujuvampaa 

ja energiatehokkaampaa ajotapaa.

Fintrafficin tieliikenteenohjaus
Tieliikenteenohjauksessa merkittävimmät 

kehitysaskeleet otettiin vuonna 2021 

maanteiden avo-osuus- ja tunnelijärjes-

telmien ohjelmistojen ja rajapintojen tuotteis-

tamisessa ja standardoinnissa. Kehitystyö 

mahdollistaa yhtenäisen ja laadukkaan 

palvelukokemuksen tienkäyttäjille sekä 

aiempaa kustannustehokkaamman tavan 

toimia. Operatiivisten laitteistojen toimin-

tavarmuutta kehitettiin siirtämällä kriittiset 

operatiiviset tietojärjestelmät yhtiön omaan 

konesaliin ja uudistamalla operatiiviset 

ICT-käyttö- ja tukipalvelut.  

Kehitystyön tavoitteena on tarjota entistä 

kattavampi reaaliaikainen tilannekuva 

tieinfrastruktuurin, olosuhteiden, kunnos-

sapidon ja liikenteen todellisesta tilasta. 

Näin mahdollistetaan alan toimijoille uusien 

palveluiden luominen ja jopa täysin uusia 

liiketoimintamalleja. Tiesään uudistettu 

käyttöliittymä siirtyi pääasialliseksi käyttö-

liittymäksi kunnossapidolle ja sidosryhmille. 

Fintraffic käynnisti liikkumistiedon 

tuotekehitysprojektin, jossa on tavoitteena 

hyödyntää matkapuhelinverkosta kerättävää 

väkijoukkojen anonymisoitua liikkumistietoa 

seuraavan sukupolven maantieliikenteen 

laskennassa ja reaaliaikaisen tilannekuvan 

rikastamisessa.

Yhtiö sai tieliikennekeskukseen uusia 

kohteita operoitavaksi. Merkittävin niistä oli 

vilkkaasti liikennöidyn Kehä I:n Mestarin-

tunnelin liittäminen keskitettyyn liikenteen-

ohjausjärjestelmään. Myös tieosuus Vt 1 

Kehä III–Munkkivuori liitettiin järjestelmään. 

Fintrafficin meriliikenneohjaus
Merenkulun digitalisaation ja automaation 

kasvua edistettiin usealla eri sektorilla. 

Traficomin kanssa tehtiin sopimus, jonka 
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puitteissa yhtiö toteuttaa ja tarjoaa kansal-

lisesti palvelun meriliikenteen ilmoitusten 

antamiseen (NEMO-hanke). Tavoitteena 

on laivojen satamakäynteihin liittyvien 

ilmoitusten yhdenmukaistaminen 

EU-alueella ja tiedon uudelleenkäyttö. 

Palvelu korvaa nykyisen Portnet-palvelun. 

Palvelu tulee laajamittaiseen käyttöön 

kesällä 2025. 

EVäylä-palvelun sisällöllistä laatua 

parannettiin ja se vakiintui tuotantoon 

suunnitellusti. Palvelulla luodaan perusta 

alusliikenteen digitaaliselle hallinnalle sekä 

toteutetaan tulevaisuuden etäluotsauksessa 

tarvittavat tiedonvaihdon rajapinnat merilii-

kenteenohjauksen ja etäluotsauksen välille.

Joulukuussa 2021 lanseerattu aikatie-

topalvelu laskee ennusteita alusten 

saapumisajoista sekä seuraa toteutuneita 

saapumis- ja lähtöaikoja.  Yhtiö julkaisi 

keväällä Suomen satamille ja satamatoi-

mijoille avoimen satamien digitalisaa-

tioalustan, Fintraffic Port Activity App 

-palvelun. Se antaa ajantasaisen tilannekuvan 

ja näkyvyyden sataman toimintaprosesseille 

ja aikatauluille sujuvoittaen koko satamalo-

gistiikkaa. Käyttö on jo laajentunut kuuteen-

toista satamaan Suomessa.  

Liikenteen dataekosysteemi ja tuotteistetut 
digitaaliset ekosysteemipalvelut
Fintraffic on perustanut yhdessä keskeisten 

liikennealan toimijoiden kanssa Liikenteen 

dataekosysteemi-yhteistyöryhmän, jossa 

on mukana liikennealan palveluoperaat-

toreita ja muita yrityksiä, palvelukehittäjiä 

sekä toimijoita, joille alan kehitys on tärkeää. 

Fintraffic toimii yhteistyön koordinoijana 

ja yhtenä dataa tuottavana ja palveluita 

kehittävänä osapuolena luoden edellytyksiä ja 

ratkaisuja liikkumisen ja logistiikan sujuvoit-

tamiseksi ja tehostamiseksi sekä uudelle 

markkinalähtöiselle liiketoiminnalle. Ryhmän 

toiminta käynnistyi vuoden 2021 alussa 

ja ensimmäisen toimintavuoden lopussa 

mukana oli jo 120 toimijaa.

Fintrafficin liikennetiedon markkina-

paikka Digitraffic yhdistää liikennetiedon 

tuottajat ja hyödyntäjät sekä tarjoaa mahdolli-

suuden kerätä, yhdistää, jakaa ja tarvittaessa 

veloittaa liikennetiedon käytöstä. Vuoden 

2021 jälkimmäisellä puoliskolla dataa jaettiin 

30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 

vastaavana aikana. Kuluttajia palvelevan 

Liikennetilanne-palvelun sivukatseluiden 

määrä kaksinkertaistui yli neljään miljoonaan 

sivukatseluun vuodessa. 

Traficomin kanssa tehdään yhteistyötä 

etenkin joukkoliikennepalveluissa 

matkaketjujen mahdollistamiseksi. Vuoden 

aikana panostettiin reitti-, pysäkki- ja aikatau-

lutietoja sisältävän Digitransit-palvelun 

käyttäjäkokemuksen parantamiseen. 

Yhtiö valmisteli myös hanketta, jossa se 

toimii jatkossa sähköisen rahti-informaation 

operaattorina Suomessa. Yhtenä keskeisenä 

hankkeena on logistiikan sähköisen 

rahtikirjan toteuttaminen. Tavoitteena on 

sujuvoittaa ja tehostaa logistiikkaa ottamalla 

käyttöön sekä kansallisella että Euroopan 

unionin tasolla yhtenäinen tavaraliikenteen 

ja logistiikan digitaalinen tietojenvaihdon ja 

datan uudelleenkäytön infrastruktuuri.

Kansainvälisessä työssä yksi 

tärkeimmistä tavoitteista on kansallisten 

liikennetietojen yhteyspisteiden (National 

Access Points, NAP) yhteen toimivuuden 

kehittäminen. Tavoitteena on mahdollistaa 

jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liikenne-, 

liikkumis- ja infopalveluja, kun liikennedatan 

ja liikkumispalveluiden tuottajia velvoitetaan 

toimittamaan näihin tiedot palveluistaan 

ja rajapinnoistaan. Fintraffic vastaa tosiai-

kaisen liikennetiedon, liikenneturvalli-

suuteen liittyvien liikennetietojen sekä 

multimodaalisten matkatietopalvelutietojen 

kansallisten yhteyspisteiden operoinnista. 

Vuonna 2021 käynnistyi yhteiseurooppa-

lainen NAPCORE-hanke, johon Fintraffic 

osallistuu toimien Suomen kansal-

lisena koordinaattorina. 

Yhtiö teki EU-tason yhteistyötä 

Gaia-X-hankkeessa eurooppalaisten liikenne-

palvelujen ja yhteistyömallien luomiseksi sekä 

Pohjoismaiden älykkään joukkoliikenteen 

ODIN-yhteistyöhankkeessa (Open Mobility 

Data in the Nordics), jonka tavoitteena on 

kehittää maiden  joukkoliikennepalveluja. 

Liiketoimintakaupat 
Vuoden lopussa tehtiin Suomen valtion ja 

sen edustajan, Väyläviraston, sekä konsernin 

emoyhtiön Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 

Oy:n välillä liiketoimintakauppa, jonka 

suuruus oli käyvin arvoin 26,3 miljoonaa 

euroa. Kauppa oli jatkoa vuoden 2020 

lopussa tehdylle vastaavanlaiselle kaupalle.  

Liiketoimintakaupan taustana olivat Väylä-

virastolle yhtiöittämisen yhteydessä jääneet 

keskeneräiset liikenteenohjaukseen liittyvät 

hankkeet. Yhtiölle siirtyi Väylävirastossa 

valmistuneiden hankkeiden omaisuuserät 

HE:n 34/2018 mukaisesti. Yhtiöittämisen 

yhteydessä sovittiin, että Fintrafficilla on 

etuosto-oikeus 1.1.2019 keskeneräisenä 

Väylävirastossa olevien liikenteenoh-

jaukseen liittyvien omaisuuserien lunasta-

miseen niiden valmistuttua. Valtioneuvoston 

yleisistunto valtuutti marraskuussa Väylä-

viraston myymään liiketoiminnan yhtiölle. 

Liiketoiminta siirrettiin konsernin sisäisin 

liiketoimintakaupoin välittömästi kyseisistä 
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Konsernin keskeiset tunnusluvut 2021

2021 2020 2019 

Liikevaihto (M €) 209,7 182,4 221,9

Liikevoitto (M €) 6,1 -8,0 21,3

Liikevoitto (%) 2,9 -4,4 9,6

Tulos verojen jälkeen (M €) 5,4 -9,4 14,7

Investoinnit (M €) 60,8 63,0 26,2

Investoinnit kassavirta (M €) 56,8 61,7 22,8

Korolliset velat (M €) 54,8 15,0 0,0

Omavaraisuusaste (%) 59,5 69,8 71,6

Nettovelkaantumisaste (%) 23,4 -1,4 -40,8

Henkilöstö (keskim.) 1126 1125 1091

palveluiden alentunut kysyntä mutta erityisesti 

myös tavanomaista suuremman regulaatio-oi-

kaisun sisältyminen liikevaihtoon. 

Konsernin tase ja rahoitus
Konsernin tase pysyi vahvana, vaikka 

kassavirta heikkeni merkittävien 

investointien, Väyläviraston kanssa tehdyn 

liiketoimintakaupan sekä lennonvarmistus-

toiminnan operatiivisen toiminnan tappiolli-

suuden vuoksi. Tilikauden aikana konsernissa 

toteutettiin investointeja 60,8 miljoonalla 

eurolla (vuonna 2020 63,0 miljoonaa euroa), 

joista merkittävin oli Väyläviraston kanssa 

tehty liiketoimintakauppa arvoltaan 26,3 

miljoonaa euroa. Muita merkittävimpiä 

investointeja olivat tieliikenneohjauksen 

T-LOIK -kehitys, raideliikenteen informaati-

ojärjestelmän kehitys ja lennonvarmistuksen 

operatiivisen järjestelmän päivitys.

Vaikka lennonvarmistuksen kirjan-

pidollinen kannattavuus parani edellis-

vuodesta, sen kassavirta oli heikko. Tie-, 

meri- ja rautatieliikenteenohjauksen kannat-

tavuus oli suunnitellulla maltillisella tasolla. 

Niiden järjestelmien korjausvelka on kuitenkin 

merkittävä edellyttäen modernisointi-inves-

tointeja lähitulevaisuudessa. Myös tieliiken-

teenohjauksen infrastruktuuri edellyttää 

huomattavia korvaus- ja kehitysinvestointeja.  

Siksi yhtiö järjesteli rahoitustaan ja nosti 

lainoja investointien rahoittamiseksi. Pitkäai-

kaisia lainoja nostettiin vuoden lopussa 55 

miljoonaa euroa, joilla rahoitettiin vanhoja 

pitkäaikaisia lainoja 15 miljoonan euron edestä. 

40 miljoonaa euroa kohdistui investointien 

rahoittamiseen. Yhtiössä hankittiin päivitetyn 

rahoituspolitiikan mukaisesti korkosuojauksia 

suojaamaan lainasalkkua koronnousulta. 

Lisälainojen nostosta huolimatta nettovel-

kaantuminen on edelleen säilynyt maltillisena. 

Nettovelat olivat tilikauden lopussa noin 

38,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 konsernin 

velkaantumisen odotetaan jonkin verran 

kasvavan. Tähän vaikuttaa erityisesti lennon-

varmistuksen liiketoimintatilanne ja toteutet-

tavien investointihankkeiden ajoitus.    

Liiketoimintojen taloudellinen 
 kehitys 2021
Lennonvarmistus
Vuoden 2021 liikennemäärät olivat edellis-

vuoden tapaan selkeästi normaalia 

alemmalla tasolla koronapandemiasta 

johtuen. Laskutettu liikevaihto oli 46,2 (44,3) 

miljoonaa euroa eli 4,2 % edellisvuotta 

suurempi. Kokonaisliikevaihto kuitenkin 

kasvoi vuodesta 2020 27,4 % pääosin 

regulaatio-oikaisun ansiosta, jota kirjattiin 

16,6 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa 

vuonna 2020).  

Fintrafficin lennonvarmistuksen liikenne-

maksujen hinnoittelu perustuu EU-lainsää-

liiketoiminnoista vastaaviin tytäryhtiöihin. 

Fintraffic Tie Oy:lle siirtyi 24,9 miljoonan 

euron omaisuus ja vastaavasti Fintraffic 

Raide Oy:lle siirtyi 1,4 miljoonan euron 

omaisuus. Siirtyneessä omaisuudessa 

suurin omaisuuserä oli Valtatie 12:n Lahden 

eteläisen kehätien tunnelien liikenteenhal-

linnan ja -ohjauksen kokonaisuus, arvoltaan 

noin 18,8 miljoonaa euroa. 

Konsernin liikevaihto ja tulos 2021
Fintraffic-konsernin kolmannen tilikauden 

liikevaihto oli 209,7 (182,4) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdosta suurin osa muodostui Väylävi-

raston tilaamista tie-, meri- ja rautatielii-

kenteen ohjauspalveluista, joiden palvelu-

sopimuksen mukainen myynnin arvo oli 

142,6 (131,8) miljoonaa euroa. Lennonvar-

mistuspalveluiden laskutus oli korona-

pandemiasta johtuen edellisen vuoden 

tapaan matalalla tasolla. Liikevaihto nousi 

kuitenkin edellisvuotta korkeammalle tasolle, 

62,8 miljoonaan euroon (49,3) pääosin 

korkeamman laskennallisen regulaatio- 

oikaisun myötä. 

Liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa voitollinen 

(2020 8,0 miljoonaa euroa tappiollinen). 

Liikevoittoprosentti oli 2,9 (-4,4) %. Tilikauden 

voitto oli verojen jälkeen 5,4 (-9,4) miljoonaa 

euroa. Konsernin tulokseen vaikutti voimak-

kaasti toisaalta lennonvarmistuksen 
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däntöön, jonka perusteella pyritään varmis-

tamaan kaikille osapuolille kohtuullinen 

hintataso sekä alan vakaa kehitys. Liiken-

nemaksujen hinnoittelu määräytyy 

EU-komission hyväksytyn suorituskykysuun-

nitelman perusteella. Suorituskykysuunni-

telman hinnoittelutaulukoissa lennonvarmis-

tuksen yksikköhinnat lasketaan määritettyjen 

kustannusten, ennustetun liikennekehityksen 

sekä erilaisten lainsäädäntöön perustuvien 

oikaisuerien perusteella. Jos tarkasteltavalta 

ajanjaksolta syntyy EU-lainsäädännön 

oikaisueriin perustuvaa saamista tai velkaa, 

tämä vaikuttaa tuleviin yksikköhintoihin, joko 

korottavasti tai alentavasti. Yhtiölle syntyi 

vuosien 2020–2021 aikana suorituskykysuun-

nitelmaa alhaisempi liikevaihto koronapan-

demian takia. Syntyneen alijäämän takia 

yhtiölle muodostui oikeus kirjata  

regulaatiosaamista, joka voidaan veloittaa 

asiakkailta vaiheittain tulevien vuosien aikana 

korotettuina yksikköhintoina. Regulaatio- 

saaminen on kirjattu tilinpäätökseen varovai-

suutta noudattaen, koska koronavuosilta 

veloittamatta jäänyt saaminen vahvistetaan 

EU:ssa toukokuussa 2022.

Fintrafficin lennonvarmistus jatkoi sopeut-

tamistoimenpiteitä vuonna 2021. Merkittä-

vimmät säästöt syntyivät lomautusten myötä 

henkilöstökuluissa, mutta lisäsäästöjä syntyi 

myös muissa ostoissa ja palveluhankin-

noissa. Käyttömenot alittivat vuoden 2020 

tason 2,5 % ja pandemiaa edeltävän vuoden 

2019 tason 10,4 %. Tehdyillä säästötoimen-

piteillä pystyttiin vain osittain kattamaan 

lennonvarmistustuottojen menetyksiä. 

Lennonvarmistustoiminnan palvelutaso 

on pidettävä joka tilanteessa riittävänä 

turvallisen lentoliikenteen varmistamiseksi. 

Lisäksi on varmistettava, että lennonvar-

mistuksen toiminta-aste voidaan palauttaa 

riittävälle tasolle myöhemmin lentoliikenteen 

elpyessä. Tämän vuoksi yhtiön liiketulos jäi 

tappiolliseksi. 

Liiketoimintojen avainluvut 2021 (2020)

Lennonvarmistus Rautatieliikenteenohjaus Tieliikenteenohjaus Meriliikenteenohjaus

Liikevaihto (M €) 62,8 (49,3) 76,3 (69,6) 49,4 (43,5) 18,9 (18,1)

Liiketulos (M €) -1,2 (-16,1) 4,0 (4,4) 2,6 (2,8) 0,9 (1,0)

Liiketulos % -2,0 (-32,6) 5,2 (6,3) 5,3 (6,5) 4,9 (5,5)

Henkilöstö keskim. 427 (443) 470 (465) 87 (80) 101 (101)

Tie-, meri- ja raideliikenteenohjaus 
Väylävirasto tilaa yhtiöltä tie-, meri- ja raidelii-

kenteen ohjauspalveluita sekä asiakas- ja 

tietopalveluita. Väyläviraston ja Fintrafficin 

välisen kumppanuussopimuksen kokonais-

laskutus oli 142,6 (131,8) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdon kasvu perustui palvelutuo-

tannon kasvuun niin palveluvolyymin 

osalta kuin uusien palvelukokonaisuuksien 

käyttöönottoon liittyen. Sopimuksen 

kaupallinen malli ja laskutus perustuivat 

läpinäkyviin palvelutuotannon kuluihin 

lisättävään 5 %:n katteeseen, mikä vastaa 

omistajan yhtiöltä edellyttämää maltillista 

kannattavuutta. Tähän perustuen palvelua 

tarjoavien yhtiöiden tulos oli suunnitellulla 

maltillisella tasolla. 

Kumppanuussopimuksen lisäksi tie-, meri 

ja raideliikenneohjausliiketoiminnat tarjoavat 

pienimuotoisesti muita palveluita Väylän 

ohella myös mm. Traficomille, suurimmille 

kaupungeille, satamille ja ELY-keskuksille.

Emoyhtiö Liikenteenohjausyhtiö 
 Fintraffic Oy:n vuosi 2021
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on 

konsernin emoyhtiö, joka omistaa kokonaan 

konsernin tytäryhtiöt. Emoyhtiön erillis-

tehtäviin kuuluu kumppanuusjohtaminen 

konsernin avainasiakkaiden kanssa 

sekä määriteltyjen konsernipalveluiden 

tuottaminen konserniyhtiöille. Lisäksi 

yhtiö toimii keskeisenä kehitys- ja koordi-

nointiorganisaationa rakennettaessa 

liikkumisen yhteistä, kaikkia liikenne-

muotoja kattavaa digitaalista ekosysteemiä 

palvelemaan kansalaisten, yritysten ja 

viranomaisten tarpeita.

Vuonna 2021 konsernipalveluorgani-

saation rakentaminen jatkui; tytäryhtiöistä 

siirtyi emoyhtiöön henkilöstöä mm. Turval-

lisuus-, Laatu- ja Ympäristö (SQE)-orga-

nisaatioon palvelemaan koko konsernin 

tarpeita. Asiantuntemusta vahvistettiin 

rekrytointien avulla mm. HR:n, tietoturva- ja 

kyberturvallisuuden saralla sekä ICT-arkki-

tehtuuriasioissa. 

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n 

liikevaihto oli 153,7 (140,1) miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön liikevaihto muodostui Väylävi-

raston tilaamista tie-, meri-, rautatieliiken-

teenohjauspalveluista, ekosysteemipalve-

luista sekä konsernin sisäisistä palveluista. 

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 9,7 % 

Väylävirastolle tuotettavien liikenteenohjaus-

palveluiden määrän ja sisällön kasvun myötä. 

Liikevoitto oli 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. 

Liikevoittoprosentti oli 0,2 (0,2) %. Liikevoitto 

muodostuu lähinnä Väylävirastolle tarjottujen 

asiakas- ja tietopalveluiden katteesta. 

Tilikauden tulos oli 0,3 (0,0) miljoonaa 

euroa. Omavaraisuusaste oli 63,3 (76,8) %. 
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Henkilöstöä oli tilikauden aikana keskimäärin 

41 (36) henkilöä. Henkilöstön kasvu johtui 

pääosin konsernipalveluiden keskittämisestä 

emoyhtiöön sekä ekosysteemikehittämisen 

resursoinnista. 

Vuoden 2021 lopussa emoyhtiö teki 

Suomen valtion kanssa edellisen vuoden 

tapaan liiketoimintakaupan, jossa yhtiölle 

siirtyi valtion edustajan Väyläviraston hallin-

noimaa, liikenteenohjaukseen liittyvää ja 

yhtiöittämisen hetkellä vielä keskeneräisten 

hankkeiden käyttöomaisuutta käyvin arvoin 

26,3 miljoonan euron arvosta. Ostettu 

omaisuus siirrettiin välittömästi konsernin 

sisäisillä liiketoimintakaupoilla operatii-

visesta tieliikenteenohjauksesta vastaavalle 

Fintraffic Tie Oy:lle ja operatiivisesta 

rautatieliikenteenohjauksesta vastaavalle 

Fintraffic Raide Oy:lle. Jatkossa ennakoidaan 

Väyläviraston ja yhtiön välillä siirrettävän 

omaisuutta vielä nykyistä pienemmillä 

liiketoimintakaupoilla.  

Konsernin taloudellinen asema  
ja tulos
Fintrafficin taloudellinen asema käy ilmi 

tuloslaskelmasta ja taseesta. Konsernin 

taloudellinen asema on hyvä.  Tilikauden 

tulos oli 5,4 miljoonaa euroa voitollinen 

(9,4 miljoonaa euroa tappiollinen vuonna 

2020). Konsernin tulosta paransi merkit-

tävästi lennonvarmistuksessa kirjattu 

16,6 miljoonan regulaatiosaaminen. Ilman 

regulaatio-oikaisua konsernitulos olisi 

painunut 11,2 miljoonaa euroa tappiol-

liseksi. Konsernin omavaraisuusaste oli 

59,5 (69,8) %. 

Arvio toiminnan merkittävistä 
 riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta 

ovat osa Fintrafficin johtamisjärjestelmiä. 

Menetelmiä riskien eliminoimiseksi kehitetään 

pitkäjänteisesti koko henkilöstöä osallistaen. 

Konsernin ja tytäryhtiöiden hallitukset 

käsittelevät toimintaan liittyvät merkittä-

vimmät riskit ja epävarmuustekijät. Yhtiön 

tavoitteena on varmistaa liikenteenohjaus- ja 

hallintapalveluiden ja turvallisuuskulttuurin 

korkea taso sekä toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen eri tilanteissa. Yhtiössä kiinni-

tetään erityistä huomiota viranomaisten 

salaisiksi määrittämien tietojen sekä liikesa-

laisten tietojen tietosuojaan. Yhtiö huolehtii 

sen käyttämien laitteiden, tietojärjestelmien 

ja ohjelmien toimintavarmuudesta ja tietotur-

vallisuudesta. Se varautuu kyberuhkiin muun 

muassa tehostamalla tieto-omaisuuden 

hallintaa sekä mahdollistamalla laaja-alaiset 

ja riittävät panostukset tietoturvan kehittä-

miseen. Suurimpia toimintaan liittyviä 

riskejä ovat vakavat onnettomuudet sekä 

tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät uhat. 

Koronaviruksen tyyppinen pandemia voi 

pahimmillaan aiheuttaa henkilöstön sairas-

tumisia ja tätä kautta alentaa yhtiön ohjauska-

pasiteettia ja pahimmillaan pysäyttää hetkel-

lisesti esimerkiksi rautatie- tai lentoliikenteen. 

Myös inhimillisten virheiden mahdollisuus on 

aina olemassa. 

Fintrafficin toimintaan liittyvä merkittävä 

taloudellinen epävarmuustekijä on, kuinka 

paljon Väylävirasto saa koronapandemian 

aiheuttamassa haastavassa taloustilanteessa 

lisärahoitusta valtion budjetista liikenteen-

ohjauspalveluiden ostamiseen yhtiöltä. Ellei 

yhtiön tulorahoitusta saada vakaalle pohjalle, 

voidaan joutua arvioimaan yhtiön strategisia 

tavoitteita, kehitysohjelmien supistamista 

ja liikenteenohjauksen turvallisuuden, 

sujuvuuden tai kustannustehokkuuden 

tavoitetasoja sekä sopeuttamaan toimintaa. 

Vuonna 2022 taloudellisesta 

näkökulmasta merkittävä riski on korona-

pandemian edelleen pitkittyminen ja sen 

vaikutukset lentoliikenteen volyymeihin ja 

edelleen lennonvarmistuksen tuottoihin ja 

kannattavuuteen. Pitkittynyt pandemia on 

saattanut muuttaa pysyvästi kuluttajien 

matkustustottumuksia sekä lentoyhtiöiden 

taloudellista vakautta. 

Pandemian lisäksi Itä-Euroopan geopoliit-

tisella kriisillä on pitkittyessään vaikutuksia 

lennonvarmistustoimintaan. Ukrainan ja 

Venäjän välinen sota vaikuttaa Euroopan ja 

Venäjän ilmatilan käytettävyyteen ja edelleen 

lentoreittituottoihin. Venäjän ilmatilan 

sulkeutuminen lopettaa käytännössä ylilennot 

Suomessa vähentäen lennonvarmistuksen 

liikevaihtoa merkittävästi.

Haasteellisen markkinaympäristönsä 

ohella lennonvarmistus on tällä hetkellä 

velvoitettu tuottamaan valtiota hyödyntäviä 

palveluita ja sisällyttämään niiden 

tuottamisen kustannukset lentoreittimak-

suihin. Lentoreittituottojen pandemiasta 

johtuva vähäisyys jättää merkittävän osan 

näiden palveluiden tuottamisen kustan-

nuksista yhtiön itsensä kannettaviksi. 

Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ilmailu-

tiedotus, ilmatilan hallinta, lentopelastus 

sekä yhteistoimintalentoasemien valtion 

ilmailua palvelevat palvelut. Yhtiö on keskus-

tellut liikenne- ja viestintäministeriön kanssa 

mahdollisuudesta valtion palveluostoihin 

näihin palveluihin liittyen. 

Henkilöstö, palkat ja osaaminen
Fintraffic-konsernin palveluksessa 

työskenteli vuoden 2021 aikana keskimäärin 

1 126 (1 125) henkilöä. Vuoden lopussa 

henkilöstömäärä oli yhteensä 1 127 (1 129). 

Työsuhteista oli joulukuun lopussa 

toistaiseksi voimassa olevia 98 % ja 
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määräaikaisia 2 %. Työntekijöiden keski-ikä 

oli 45 vuotta. Miesten osuus on 78 % ja 

naisten 22 %. Vaihtuvuus oli noin 6,5 % 

ja itse irtisanoutuneiden lähtövaihtuvuus 

3,0 %. Tilikauden aikana maksetut palkat 

ja palkkiot olivat 75,4 (72,0) miljoonaa 

euroa. Henkilöstökulut olivat kokonaisuu-

dessaan 90,9 (85,8) miljoonaa euroa (44 % 

kaikista kuluista). Koko henkilöstö kuuluu 

emoyhtiön hallituksen vahvistaman tavoite-

palkkiojärjestelmän piiriin. Henkilöstöllä 

on henkilöstörahasto, jonne henkilöstö 

voi siirtää tavoitepalkkion rahastoitavan 

osuuden kokonaan tai osittain. Tavoitepalk-

kiojärjestelmän avulla palkitaan henkilöstöä 

yhtiön eduksi koituneesta hyvästä työsuori-

tuksesta ja saavutetusta tuloksesta. Yhtiön 

hallinnointi- ja palkitsemisselvityksessä 

kuvataan palkitsemiseen liittyvät periaatteet 

sekä maksetut palkkiot henkilöstölle. 

Koko henkilöstön kaikki liikennemuodot 

kattava yhteinen työtyytyväisyyskysely 

toteutettiin syksyllä 2021. Kyselyn kokonais-

vastausprosentti oli 71 %. Kyselyn tulokset 

olivat hyvällä tasolla. Saatujen tulosten 

perusteella henkilöstö on tyytyväinen työilma-

piiriin, kollegoiden toimintaan ja esihenkilö-

työhön. Lisäksi vastauksissa korostui työn 

merkityksellisyyden arvostus. Asteikolla 1–5, 

vastausten keskiarvo oli 4,0.  

Fintrafficissa jatkettiin menestyksekkäästi 

koronavarautumista. Liiketoimintojen ja 

yhteisten palvelujen edustajista sekä työsuoje-

luvaltuutetuista koostuva varautumisryhmä 

kokoontui koronatilanteesta riippuen noin 

joka toinen viikko. Toimintatapoja ohjeineen 

päivitettiin säännöllisesti vastaamaan päivit-

tyneitä epidemiatilanteita Suomessa, eikä 

pandemia missään vaiheessa uhannut 

yhtiön valvonta- ja ohjaustehtävää. Yhtiössä 

todetuista koronatartunnoista yksikään ei 

ollut työperäinen.  Etätyösuositus oli voimassa 

pandemian aktiivisina ajanjaksoina niissä 

toiminnoissa, missä työtä voitiin tehdä 

joustavasti paikasta riippumatta. Syksyllä 

Fintrafficissa lanseerattiin hybridityömalli 

hyödynnettäväksi myös pandemian jälkeen. 

Teoreettiseen työaikaan suhteutettu 

sairaspoissaoloprosentti oli koko konsernissa 

alhainen, 2,8 %. Tyypillisesti poissaolot 

liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä 

mielenterveyteen, joskin mielenterveyspois-

saolojen määrä on laskenut edelliseen vuoteen 

verrattuna. Työntekijöiden turvallisuus on 

yhtiölle tärkeää, ja muun muassa työergo-

nomiaan kiinnitetään paljon huomiota. 

Vuonna 2021 tapahtui 3 työtapaturmaa 

ja 3 työmatkatapaturmaa, joista aiheutui 

henkilölle vähintään yhden päivän sairas-

poissaolo.

Osaamisen hyödyntäminen ja 

kehittäminen, hyvä johtaminen ja 

uudistumista tukeva yhtenäinen yritys-

kulttuuri on yksi Fintrafficin strategisista 

kärkiteemoista. Strategiapäivityksen 

ohessa henkilöstö rakensi yhteiset arvot: 

” Turvaamme, välitämme ja näytämme 

suuntaa. Yhdessä. ” Arvot yhdessä strate-

gisten linjausten kanssa tukevat yhtiön tahtoa 

palvella kansalaisia ja yrityksiä saumat-

tomasti koko liikennejärjestelmän laajuisesti. 

Henkilöstöä tuetaan osaamisen kehittä-

misessä monipuolisesti. Henkilöstön kanssa 

käydään säännöllisesti kehitys-, tavoite- 

ja tuloskeskustelut, joissa arvioidaan, 

millaista osaamisen kehittämisen tukea 

henkilö tarvitsee tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Esihenkilötaitojen kehittämiseksi järjes-

tettiin useita koulutuksia mm. johtamisesta, 

työsuhdejuridiikasta sekä muista esihen-

kilövalmiuksia tukevista toimintatavoista. 

Muita merkittäviä koulutuskokonaisuuksia 

olivat mm. tieto- ja kyberturvallisuuteen 

ja hankintatoimeen liittyvät koulutukset. 

Operatiiviselle henkilöstölle järjestettiin 

liikennemuotokohtaisia koulutuksia, 

kuten esimerkiksi lennonvarmistuskoulu-

tuksia, simulaatioharjoituksia, työpaikka-

kouluttajan ja työnopastajan koulutuksia, 

liikenteenohjauskoulutuksia sekä liikenne-

turvallisuuskoulutuksia. 

Fintrafficin raideliikenteenohjauksen 

vuoden 2020 lopulla käynnistetyt ohjauskes-

kustoimintojen uudistamiseen liittyvät yhteis-

toimintaneuvottelut lopetettiin helmikuussa 

2021. Yhtiön toimintamallin uudista-

miseen liittyvään suunniteltuun Kouvolan 

ja Helsingin toimipisteiden yhdistämiseen 

ei ollut edellytyksiä. Yhtiö kuitenkin jatkaa 

strategiansa mukaisesti liikenteenohjaus-

toimintojensa ja ohjauskeskusrakenteensa 

kehittämistä investoimalla liikenteenohjaus-

järjestelmien uudistamiseen, kehittämällä 

toimintaprosesseja ja henkilöstön osaamista 

sekä järjestämällä ohjauskeskusten 

toiminnalle ja henkilöstölle asianmukaiset 

työskentelyolosuhteet. 

Raideliikenteenohjauksessa käytiin myös 

syksyllä 2021 yhteistoimintaneuvottelut, 

jonka kohteena olivat Imatran, Inkeroisen 

ja Kotkan toimintojen uudelleenjärjestelyt. 

Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena 

toimintoja päätettiin yhdistää siten, että 

liikenteenohjauksen työt näissä toimipisteissä 

loppuisivat asteittain vuosina 2022–2023. 

Työnantajan suunnitelmana on tarjota 

kaikille töitä Fintrafficin Kouvolassa sijait-

sevasta ohjauskeskuksesta.

Fintrafficin lennonvarmistuksessa 

palveluiden kysyntä pysyi koko vuoden ajan 

alhaisena lentoliikenteen matalan toimin-

ta-asteen takia. Osana sopeuttamistoimia 
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yhtiössä toteutettiin useita yhteistoiminta-

neuvottelukierroksia ja jouduttiin turvau-

tumaan henkilökunnan lomautuksiin.

Fintrafficin tieliikenteenohjauksen Oulun 

toimipisteen vuokranantaja irtisanoi syksyllä 

2021 vuokrasopimuksen. Tämä käynnisti 

yhteistoimintaneuvottelut, jonka lopputu-

loksena Oulun toimipisteen toiminnot 

päätettiin siirtää Tampereen toimipisteeseen 

kesäkuussa 2022. 

Konsernin organisaation ja toimintapro-

sessien kehittäminen jatkui. Konsernipal-

velujen keskittämistä jatkettiin edellisvuoden 

tapaan. Muutoksen tavoitteena on ollut 

parempi palvelutaso ja toiminnan tehokkuus. 

Vuoden aikana vahvistettiin erityisesti laki- 

ja hankintapalveluiden sekä tietoturva- ja 

kyberturvallisuuden resursseja.

Turvallisuus
Fintrafficin toimiala on erityisen turvalli-

suuskriittinen: potentiaalinen onnettomuus 

saattaa aiheuttaa merkittäviä vahinkoja niin 

ihmisille, ympäristölle, omaisuudelle kuin 

laajemmin taloudelle. Turvallisuustyön piiriin 

kuuluvat muun muassa häiriöjohtaminen, 

riskienhallinta, varautuminen, turvallisuus-

poikkeamien hallinta, tieto- ja kybertur-

vallisuus sekä yritysturvallisuus. Turval-

lisuustyö perustuu vahvaan operatiivisen 

toiminnan osaamiseen ja tarvittavien 

kyvykkyyksien, työmenetelmien, järjestelmien 

ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen sekä 

suorituskyvyn arvioimiseen.  

Turvallisuustyöskentely liikenteenoh-

jauksessa on laaja-alaista, ja Fintraffic 

kehittää turvallisuusasioita systemaattisesti 

ja kunnianhimoisesti kaikissa liikennemuo-

doissa. Liikenteenohjauksella on merkittävä 

rooli etenkin lento- ja raideliikenteen turval-

lisuuden takaajana: Fintraffic vastaa omien 

palveluidensa osalta siitä, että lentokoneet ja 

junat pääsevät turvallisesti määränpäähänsä. 

Meri- ja tieliikenteessä liikenteenohjaus 

seuraa aktiivisesti liikenteen sujuvuutta, 

tarjoaa tilannetietoa ja puuttuu mahdol-

lisiin häiriötilanteisiin tai turvallisuusuhkiin 

joko ennakoivasti tai häiriötilanteita purkaen 

tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

Liikenteenhallinnan turvallisuustaso 

pysyi koko vuoden hyvänä kaikissa liikenne-

muodoissa. Liikenteenohjauksesta johtuvia 

vakavia onnettomuuksia ei aiheutunut. 

Merkittävissä turvallisuuspoikkeamissa 

päästiin tavoitteisiin raideliikenteenoh-

jausta lukuun ottamatta kaikissa liikenne-

muodoissa. Myös raideliikenteenohjauksessa 

vakavien vaaratilanteiden määrä pieneni 

merkittävästi. Merkittäviä tieto- ja kyber-

turvallisuuspoikkeamia raportoitiin vuoden 

aikana kerran. Meriliikenteenohjauksessa 

estettiin yhdeksän karilleajoa.

Turvallisuustyötä ohjaavat emoyhtiön 

hallituksen hyväksymät turvallisuuden, 

tieto- ja kyberturvallisuuden ja riskienhal-

linnan politiikat. Tieto- ja kyberturvalli-

suuteen panostettiin voimakkaasti laatimalla 

konsernin laajuinen turvallisuuden ja tieto- 

kyberturvallisuuden strategia seuraavalle 

viidelle vuodelle. Siitä on johdettu eri liiken-

nemuodoille vuosittaiset suoritus- ja kehittä-

mistavoitteet sekä konserni- että liikenne-

muototasolla. Yhtiössä aloitettiin myös 

tieto- ja kyberturvallisuuden kattava kehitys-

ohjelma, käsittäen sekä yritysturvallisuuden 

että henkilöstön turvallisuuden. Yhtiöön 

aiemmin rakennettua tieto- ja kyberturval-

lisuuden johtamisjärjestelmää päivitettiin 

tietoturvapolitiikalla. Lisäksi konsernissa 

lanseeratuilla turvallisuuden avainmitta-

reilla seurataan toimintaa liikennemuo-

doittain kuukausitasolla. Fintrafficissa 

kukin tytäryhtiö vastaa omasta turvallisuu-

destaan tarkoituksenmukaisilla toimintata-

voilla. Käytännöt on synkronoitu konsernin 

yhteiseen turvallisuuden johtamisjärjes-

telmään. Turvallisuustyötä johdetaan turvalli-

suusjohtoryhmässä, johon kuuluu tietoturvan 

ja yritysturvallisuuden asiantuntijoita ja 

edustajia jokaisesta liikennemuodosta, sekä 

tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmässä, 

jossa liikennemuotojen lisäksi on edustettuina 

myös ekosysteemipalvelut.  

Ympäristö 
Liikenteellä on voimakas vaikutus ilmaston-

muutokseen. Liikenne tuottaa noin 

20 prosenttia Suomen hiilidioksidipääs-

töistä, ja tästä 90 prosenttia aiheutuu tielii-

kenteestä. Fintraffic vaikuttaa sekä omalla 

liikenteenohjaustoiminnallaan että liikenne-

tietoa välittämisen kautta liikennejärjestelmän 

sujuvuuteen ja sitä kautta eri liikennemuotojen 

päästöihin. Tavoitteena on olla ympäristöläh-

töisen liikkumisen puolestapuhuja ja aktiivinen 

vaikuttaja. Erilaisten ympäristövahinkojen 

ja onnettomuuksien estäminen kuuluu 

Fintrafficin perustehtäviin. Kaikkien valtion-

yhtiöiden tulisi olla hiilineutraaleja vuoteen 

2035 mennessä. Fintraffic haluaa päästä tähän 

tavoitteeseen jo vuoteen 2023 mennessä.

Vuonna 2021 Fintraffic päivitti ympäris-

töpolitiikkansa ja toimintasuunnitelmansa 

hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi. Yhtiössä 

aloitettiin ISO 14001 -ympäristöjohtamis-

järjestelmään perustuvan ympäristöjohta-

misjärjestelmän rakentaminen. Järjestelmä 

otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa ja se 

mahdollistaa ympäristötyön systemaattisen 

johtamisen ja yhdenmukaiset käytännöt 

yhtiössä, sekä entistä tehokkaamman tiedon 

keräämisen ja raportoinnin. 

Fintrafficin hankintaprosesseja 

uudistettiin ottamaan ympäristönäkökulmat 

aiempaa paremmin huomioon. Loppuvuonna 
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kilpailutetun sähköhankintasopimuksen 

myötä yhtiössä käytetään sähköä, joka on 

tuotettu uudistuvalla energialla. Ympäris-

tötyön johtamisen kehittämisen ohella hiilija-

lanjälkilaskentaa kehitettiin aiempaa läpinä-

kyvämmäksi tuoden esille myös arvoketjussa 

välillisesti syntyneet päästöt. 

Euroopan unionin kestävän rahoituksen 

luokittelujärjestelmä, EU-taksonomia, astui 

voimaan vuonna 2020 taksonomia-asetuksen 

(EU) 2020/852 myötä. Taksonomian avulla 

EU pyrkii luomaan selkeän määritelmän 

sille, minkälainen toiminta voidaan katsoa 

ympäristön kannalta kestäväksi. Tavoitteena 

on näin ohjata taloudellista toimintaa ja 

kanavoida pääomia EU:n kunnianhimoisten 

ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavutta-

miseksi. Taloudellisten toimintojen ja niiden 

arviointikriteerien määrittely on aloitettu 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen 

varautumisen osalta. Seuraavien vuosien 

aikana taloudellisten toimintojen määrittelyt 

laajenevat ja tarkentuvat. 

Fintraffic haluaa valtio-omisteisena yhtiönä 

seurata vastuullisuusraportoinnin viimeisintä 

kehitystä ja on aloittanut vapaaehtoisesti 

selvitykset toimintansa taksonomiakelpoi-

suudesta. Koska tällä hetkellä voimassa oleva 

ilmastonmuutokseen liittyvä sääntely keskittyy 

ensisijaisesti hiili-intensiivisiin sektoreihin, 

Fintrafficin liiketoiminnoille ei löydy vielä 

yksiselitteisesti soveltuvaa taksonomi-

aluokkaa. Yhtiö näkee mm. rautatieliikenteen 

infrastruktuuriin ja sen turvallisuuden- ja 

liikenteenhallintajärjestelmiin keskittyvän 

raideliikenteenohjauksen tulevaisuudessa 

mahdollisena taksonomiakelpoisena liiketoi-

mintona. Koska taksonomialuokat ja niiden 

tulkinta eivät kuitenkaan ole vielä tarpeeksi 

vakiintuneita ja kokonaisuuden selvittäminen 

vaatii vielä tarkennusta niin lainsäädännön 

kuin käytäntöjenkin osalta, yhtiö varautuu 

päivittämään analyysiaan vuoden 2022 aikana 

lain tulkinnan kehittyessä.

Riippumatta taksonomialuokituksesta 

Fintrafficin tarjoamat palvelut tuottavat 

merkittäviä vaikuttavuushyötyjä mahdol-

listaen kuluttajien ja tavaralogistiikan 

matkaketjujen sujuvuuden ja avoimeen liiken-

nedataan pohjaavien kestävän liikkumisen 

innovaatioiden ja palveluiden kehittämisen. 

Lennonvarmistuspalveluiden mahdollistamat 

lentoreittien optimoinnit ja jatkuvan liu’un 

laskeutumiset vähentävät lentoliikenteen 

päästöjä. Fintrafficilla on osaltaan liikennejär-

jestelmän toimijana kiistaton rooli ilmaston-

muutoksen hillitsemistyössä. 

Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2021 päivitetty strategia määrittää 

Fintrafficille selkeät tavoitteet tuleville 

vuosille. Yhtiö jatkaa määrätietoisesti strate-

gisten kärkihankkeidensa toteuttamista 

kaikissa liikennemuodoissa edistäen vaikut-

tavuuttaan suomalaisen yhteiskunnan 

ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen 

kestävyyden hyväksi. Yhtiön strategiset 

ohjelmat ovat Arvoa tuottava liikenteen 

ekosysteemi, Tuotteistetut digitaaliset 

ekosysteemipalvelut, Liikenteenohjauksen 

kehittäminen, Kyvykäs ICT-arkkitehtuuri, 

Tehokkaat ja toimintavarmat prosessit sekä 

Osaaminen, johtaminen ja yrityskulttuuri. 

Koronapandemia vaikuttanee Fintrafficin 

toimintaan erityisesti lennonvarmistuksessa 

vielä vuonna 2022. Toiminnan normali-

soitumista ja kannattavuuden elpymistä 

pitkittää myös Itä-Euroopan geopoliittinen 

konflikti. Lennonvarmistuksessa varaudutaan 

erityisesti ylilentoihin liittyvien tuottojen 

vähenemiseen Venäjän Ukrainaan tekemän 

hyökkäyksen ja sen aiheuttamien lentora-

joitteiden takia. Taloudellisen tilanteen 

takia lennonvarmistuksessa jatketaan 

sopeuttamistoimia ainakin vuoden 2022 

ensimmäisellä puoliskolla. 

Tie-, meri- ja rautatieliikenteenohjauksen 

kannattavuuden ennakoidaan pysyvän 

vakaana.  Fintrafficin liiketoiminnan kehitty-

miseen vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti 

lähivuosina se, kuinka paljon Väylävirasto 

saa koronapandemian aiheuttamassa 

haastavassa taloustilanteessa lisärahoitusta 

valtion budjetista liikenteenohjauspalve-

luiden ostamiseen yhtiöltä. Ellei tulora-

hoitusta saada vakaalle pohjalle, yhtiö voi 

joutua arvioimaan strategisia tavoitteitaan, 

kehitysohjelmien supistamista ja liikenteen-

ohjauksen turvallisuuden, sujuvuuden tai 

kustannustehokkuuden tavoitetasoja sekä 

sopeuttamaan toimintaansa. 

Lähitulevaisuuden merkittäviä hankkeita 

ovat mm. perusväylien tieliikennetun-

nelien ja avo-osuustekniikan päivitystyöt 

mutta toisaalta myös Suomen rautatie-

verkoston kulunvalvonnan merkittävä 

uudistaminen automaatio- ja Digirata-hank-

keissa. Liikenteen ekosysteemiyhteistyö luo 

pohjaa uusille kumppanuuksille esimerkiksi 

kaupunkien kanssa ja yksityisellä sektorilla. 

Yhtiö ei kuitenkaan pyri palveluillaan kilpai-

lemaan avoimen sektorin toimijoiden 

kanssa, vaan keskittyy ekosysteemipalve-

luillaan mahdollisten markkinapuutteiden 

paikkaamiseen.  Yhtiö jatkaa määrätie-

toisesti toiminnan synergiaetujen hyödyn-

tämistä ja prosessien virtaviivaistamista. 

Lähitulevaisuuden investointeja Fintraffic 

rahoittaa osittain lainavaroin. Velkaan-

tuminen pysyy kuitenkin maltillisena 

ja tase vahvana. Digiradan investoinnit 

kasvavat merkittävästi tulevien vuosien 

aikana ja riippuen hankkeen rahoitus-

mallista investoinnin toteuttaminen saattaa 
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Tilinpäätös Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusHallituksen toimintakertomus

edellyttää yhtiön pääomarakenteen vahvis-

tamista tulevina vuosina.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Vuoden 2022 alussa yhtiön hallitus teki 

päätöksen pääkaupunkiseudun toimiti-

lahankkeen toteuttamisesta. Uuteen 

Helsingin toimipisteeseen siirtyvät pääkau-

punkiseudun rautatie- ja tieliikenteenoh-

jauksen toiminnot sekä hallinnon toiminnot. 

Vuonna 2024 valmistuvilla toimitiloilla 

varmistetaan liikenteenohjauksen toimiti-

loille asetettujen turvallisuusmääräysten 

mukaisuus sekä toiminnan jatkaminen 

nykyisten tilojen saneerausta edulli-

semmalla ja toimivammalla  tilaratkaisulla. 

Helmikuussa 2022 käynnistynyt Venäjän 

ja Ukrainan välinen sota on aiheuttanut 

rajoituksia EU-alueen ja Venäjän ilmatilan 

käytettävyyteen. Venäjän ilmatilan sulkeu-

tuminen supistaa Suomen ylittävää lentolii-

kennettä vähentäen lennonvarmistuksen 

liikevaihtoa merkittävästi.

Maaliskuussa 2022 Fintraffic sai tiedon 

puolustushallinnolta, että Estonian Air 

Navigation Services’n (EANS) kanssa 

edistettävälle FINEST-yhteistyöhank-

keelle ei nähdä toteuttamismahdollisuuksia 

 lähitulevaisuudessa.

Johto ja tilintarkastus
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n 

hallituksessa oli vuoden 2021 alussa 

hallituksen puheenjohtajana Seija Turunen ja 

jäseninä Sauli Eloranta, Juha Majanen, Kirsi 

Nuotto, Teemu Penttilä ja Katriina Vainio. 

Yhtiökokous valitsi 25.3.2021 hallituksen 

puheenjohtajaksi Tero Ojanperän sekä 

hallituksen jäseniksi Juha Majasen, Kirsi 

Nuoton, Teemu Penttilän, Mari Puoskarin, 

Karri Salmisen ja Seija Turusen. 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, 

tarkastus- ja henkilöstövaliokunta. Vuonna 

2021 tarkastusvaliokunnan puheenjoh-

tajana toimi Juha Majanen sekä jäseninä 

Tero Ojanperä (16.4.2021 alkaen), Teemu 

Penttilä, Karri Salminen (16.4.2021 alkaen), 

Seija Turunen ja Katriina Vainio (16.4.2021 

asti). Henkilöstövaliokunnan puheen-

johtajana toimi Kirsi Nuotto ja jäseninä 

16.4.21 asti Teemu Penttilä ja Seija Turunen 

sekä 16.4.2021 alkaen Tero Ojanperä ja 

Mari Puoskari. 

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n 

hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat 

tilikauden aikana 23 (22) kertaa. Hallituksen 

jäsenille maksettiin hallitus- ja valiokunta-

työstä palkkioina yhteensä 244 800 (224 400) 

euroa. Tilinpäätösvuonna yhtiön toimitusjoh-

tajana toimi Pertti Korhonen.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n 

kaikilla neljällä tytäryhtiöllä on hallitukset, 

joissa jokaisessa puheenjohtajana toimii 

konsernin toimitusjohtaja ja jäseninä 

konsernin HR- ja lakiasiainjohtaja sekä kaksi 

ulkopuolista jäsentä. Sen lisäksi hallituksessa 

toimii asiantuntijajäsenenä konsernin talous- 

ja rahoitusjohtaja.    

Konsernin yhtiöiden tilintarkastajana toimi 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. 

Päävastuullisena tilintarkastajana toimi 

Mikko Rytilahti (KHT, JHT).

Yhtiön osakkeet 
Valtio omistaa Liikenteenohjausyhtiö 

Fintraffic Oy:n kaikki 6 210 388 osaketta ja 

6 210 388 ääntä, eli omistusosuus on 100 %. 

Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. Omistajaoh-

jaajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Hallituksen esitys voittovarojen 
 käytöstä
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n jakokel-

poiset varat olivat 31.12.2021 tilinpää-

töksessä 155 455 156,56 (155 207 757,11) 

euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja 

tilikauden voitto, 261 509,40 (7 420,76) euroa, 

siirretään kertyneiden voittovarojen tilille.

Erillisenä julkaistavat raportit
Konsernin sidosryhmille suunnattu 

vuosikertomus sisältää erillisen hallituksen 

toimintakertomus- ja tilinpäätösraportin 

sekä vuosikatsauksen, jossa on toimitus-

johtajan katsaus, katsaus toimintaympäristön 

muutoksiin ja konsernin strategiaan, tietoja 

eri liiketoiminnoista sekä selvitys vastuul-

lisuudesta. Sen lisäksi konserni julkaisee 

hallinnointi- ja palkitsemisselvitykset. 
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma
milj. euroa 1.1.2021—31.12.2021 1.1.2020—31.12.2020
Liikevaihto 209,7 182,4

Liiketoiminnan muut tuotot 4,1 3,9

Materiaalit ja palvelut
Ostot -2,6 -2,1
Ulkopuoliset palvelut -46,4 -44,8

-49,0 -46,9

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -75,4 -72,0
Henkilösivukulut

Eläkekulut -13,0 -11,5
Muut henkilösivukulut -2,6 -2,4

-90,9 -85,8

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -37,6 -30,4

-37,6 -30,4

Liiketoiminnan muut kulut -30,1 -31,3

Liikevoitto (-tappio) 6,1 -8,0

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 0,0 0,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -0,4 -0,4
-0,4 -0,4

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,8 -8,4

Tuloverot
Tilikauden verot -0,4 -1,0

-0,4 -1,0

Tilikauden voitto (tappio) 5,4 -9,4
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

Konsernin tase
milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 3,3 3,9
Aineettomat oikeudet 37,1 37,8
Muut aineettomat hyödykkeet 4,3 6,0
Ennakkomaksut 12,3 6,8

57,0 54,5

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 0,0 0,0
Rakennukset ja rakennelmat 59,9 42,9

Koneet ja kalusto 54,4 57,0

Muut aineelliset hyödykkeet 16,3 13,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14,0 11,1

144,7 124,9

Pysyvät vastaavat yhteensä 201,7 179,4

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset

Siirtosaamiset 16,0 3,1
16,0 3,1

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 22,0 7,5

Lainasaamiset 0,0 0,0

Muut saamiset 2,2 2,0
Siirtosaamiset 21,0 20,9

45,2 30,4

Rahat ja pankkisaamiset 16,0 17,3

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 77,2 50,8

Vastaavaa yhteensä 278,9 230,1
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

Konsernin tase

milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 0,5 0,5
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 154,8 154,8

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5,3 14,7

Tilikauden voitto (tappio) 5,4 -9,4

Oma pääoma yhteensä 166,0 160,6

Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 0,0 0,0
Pakolliset varaukset yhteensä 0,0 0,0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 54,8 15,0
Laskennalliset verovelat 2,7 2,4
Siirtovelat 0,0 4,2

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 57,5 21,5

Lyhytaikainen
Ostovelat 20,6 16,0
Muut velat 4,0 3,7
Siirtovelat 30,8 28,3

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 55,4 48,0

Vastattavaa yhteensä 278,9 230,1
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

Konsernin rahoituslaskelma
milj. euroa 1.1.2021—31.12.2021 1.1.2020—31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,8 -8,4
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 37,6 30,4
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,0 -0,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,4

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 43,7 22,2

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -29,4 -14,2
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1,4 -11,8

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 15,7 -3,8

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -0,6 -0,4
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot 0,4 -2,2
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 15,5 -6,4

Liiketoiminnan rahavirta 15,5 -6,4

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -61,0 -61,7
Saadut investointituet 4,1 0,0
Aineellisten  ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,9

Investointien rahavirta -56,8 -60,8

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 55,0 15,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,0 0,0

Rahoituksen rahavirta 40,0 15,0

Rahavarojen muutos -1,3 -52,2

Rahavarat tilikauden alussa 17,3 69,5
Rahavarojen muutos -1,3 -52,2
Rahavarat tilikauden lopussa 16,0 17,3
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

milj. euroa 1.1.2021—31.12.2021 1.1.2020—31.12.2020
Liikevaihto 153,7 140,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0

Materiaalit ja palvelut
Ulkopuoliset palvelut -143,1 -131,2

-143,1 -131,2

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -4,4 -3,3
Henkilösivukulut

Eläkekulut -0,7 -0,5
Muut henkilösivukulut -0,1 -0,1

-5,2 -3,9

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -0,5 -0,3

-0,5 -0,3

Liiketoiminnan muut kulut -4,6 -4,4

Liikevoitto (-tappio) 0,3 0,3

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 0,0 0,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -0,2 -0,2
-0,2 -0,2

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,1 0,1

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 0,0 0,0
Konserniavustus 0,2 -0,1

Tuloverot
Tilikauden verot 0,0 0,0

0,0 0,0

Tilikauden voitto (tappio) 0,3 0,0

Emoyhtiön tuloslaskelma
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

Emoyhtiön tase
milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1,6 1,2
Ennakkomaksut 0,4 0,2

2,0 1,4

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 0,0 0,0

0,0 0,0

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 165,3 157,3

165,3 157,3

Pysyvät vastaavat yhteensä 167,3 158,7

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 16,0 0,3

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 30,2 12,1

Muut saamiset 0,4 0,0
Siirtosaamiset 16,8 14,3

63,5 26,7

Rahat ja pankkisaamiset 15,6 17,2

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 79,2 44,0

Vastaavaa yhteensä 246,5 202,7
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Emoyhtiön tase
milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 0,5 0,5
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 154,8 154,8

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,4 0,4

Tilikauden voitto (tappio) 0,3 0,0

Oma pääoma yhteensä 156,0 155,7

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 0,0 0,0

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,0 0,0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 54,8 15,0

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 54,8 15,0

Lyhytaikainen
Ostovelat 1,8 1,4
Velat saman konsernin yrityksille 32,2 29,5
Muut velat 0,1 0,1
Siirtovelat 1,6 0,9

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 35,7 32,0

Vastattavaa yhteensä 246,5 202,7
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milj. euroa 1.1.2021—31.12.2021 1.1.2020—31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,1 0,1
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 0,5 0,3
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,2

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 0,8 0,6

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -18,6 -9,8
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 2,8 13,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -15,1 3,8

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -0,4 -0,4
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -17,0 -66,2
Maksetut välittömät verot 0,0 -0,1
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -32,5 -62,9

Liiketoiminnan rahavirta -32,5 -62,9

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -1,2
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta -8,0 -1,0
Liiketoimintakaupasta maksetut suoritukset 26,3 29,6
Liiketoimintakaupasta saadut suoritukset -26,3 -29,6

Investointien rahavirta -9,0 -2,1

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 55,0 15,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -15,0 0,0
Lyhytaikaisten konsernilainojen takaisinmaksut 0,0 -1,5
Saadut konserniavustukset 2,1 0,0
Annetut konserniavustukset -2,2 0,0

Rahoituksen rahavirta 39,9 13,5

Rahavarojen muutos -1,6 -51,5

Rahavarat tilikauden alussa 17,2 68,7
Rahavarojen muutos -1,6 -51,5
Rahavarat tilikauden lopussa 15,6 17,2

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöksen allekirjoitukset TilintarkastuskertomusTilinpäätös

Tilinpäätöksen laatimista 
koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön pysyvät vastaavat arvostetaan hankin-

tamenoonsa vähennettynä suunnitelman 

mukaisilla poistoilla.

Yhtiön rahoitusomaisuus on arvostettu 

nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan 

todennäköiseen arvoonsa. Yhtiön vieras 

pääoma on arvostettu nimellisarvoonsa.

Rahoituslaitoslainojen järjestely- 

palkkiot on jaksotettu laina-ajalle 

efektiivisen koron menetelmällä. Fintraffic- 

konsernissa noudatetaan johdannaisten 

kirjauksissa käyvän arvon mallia (KPL 

5:2a, KILA 2963/2016). Konsernin johdan-

naiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. 

Tarkemmin konsernin johdannaisista on 

kerrottu liitetietojen kohdassa suojausinstru-

mentit ja suojauslaskenta.

Suunnitelman mukaisten poistojen 
perusteet ja niiden muutokset
Taseeseen merkittyjen aineettomien ja 

aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta 

on vähennetty suunnitelman mukaiset 

poistot. Suunnitelman mukaiset poistot 

on laskettu tasapoistoina aineettomien ja 

aineellisten hyödykkeiden taloudellisen 

pitoajan perusteella. Poistot on tehty 

hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. 

Poistoajat ovat:

Liikearvo  8–10 vuotta

Aineettomat oikeudet  5–10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat  10–40 vuotta

Koneet ja kalusto  3–15 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 15–30 vuotta

Konsernin muodostamisen yhteydessä 

syntynyt liikearvo poistetaan 10 vuodessa 

liiketoiminnan sopimusten pitkäaikaisen 

luonteen, käyttöomaisuuden pitoajan 

sekä toiminnan lupakäytäntöjen vuoksi. 

Konserniin 1.1.2019 liitettyjen tytäryh-

tiöiden myötä siirtynyt liikearvo poistetaan 

kahdeksassa vuodessa voimassa olevien 

liiketoimintasopimusten pohjalta.

Eläkekulut
Yhtiön henkilöstön lakisääteinen eläketurva 

on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä.

Rahoituslaskelman laatimisperiaatteet
Rahoituslaskelma on laadittu Kilan 

yleisohjeen mukaisena rahavirtalaskelmana. 

Liiketoiminnan rahavirta on esitetty 

epäsuoraa esittämistapaa noudattaen.  

Konsernipankkitilien muutos  -17,0 

milj. euroa (2020 muutos -66,2 

milj. euroa) on esitetty emoyhtiön 

rahoituslaskelmassa liiketoiminnan 

rahavirrassa muissa rahoituserissä.  

Emoyhtiön konsernipankkitilivelka muille 

konserniyhtiöille jakautuu seuraavasti:

2021 2020 

Fintraffic Tie Oy -21,0 -6,5

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy 5,4 4,5

Fintraffic Raide Oy 5,3 5,5

Fintraffic Lennonvarmistus Oy -0,5 2,8

-10,8 6,3

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki 

tytäryhtiöt. Konsernitilinpäätös on laadittu 

hankintamenomenetelmällä. Tytäryh-

tiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta 

vastaavan oman pääoman ero on esitetty 

konserniliikearvona. Konserniliikearvo 

poistetaan 10 vuodessa.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja 

sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. 

Konsernissa poistoeron muutos vähennettynä 

laskennallisella verovelalla, yhteensä 1,9 milj. 

euroa, on kirjattu omaan pääomaan.

Tuloslaskelman liitetiedot
Liikevaihto
Tilikauden 2021 liikevaihtoa parantaa 16,6 

milj. euron regulaatio-oikaisu. Regulaa-

tio-oikaisu sisältää EU-lainsäädäntöön 

perustuvat erät, jotka koskevat lentoreitti-

palvelua ja Helsinki-Vantaan lennonvarmistus-

palvelua. Tilikaudella 2020 regulaatio-oikaisu 

kasvatti liikevaihtoa 5,0 milj. euroa. 

Vuoden 2021 oikaisukirjaus sisältää 

regulaatioerän muutokset koskien vuosia 

2020 ja 2021. Tilikaudella 2020 purettiin 

aiemman suorituskykysuunnitelman kauden 

päättyessä kirjattua nettovelkaa. Vuonna 

2020 ei kirjattu uusia oikaisueriä EU-lainsää-

dännön muutoksen soveltamiseen liittyvän 

epävarmuuden vuoksi. 

Tilikaudelle 2021 on EU:n poikkeuslain-

säädännön pohjalta kirjattu vuosilta 2020 ja 

2021 regulaatiosaatavaa 27,7 milj. euroa. 

Suomen Euroopan komissiolle toimittamassa 

suorituskykysuunnitelmaesityksessä 

kaudelle 2020 - 2024 regulaatiosaatava oli

yhteensä yli 52 milj. euroa. Varovaisuuden 

periaatetta noudattaen saatava on kirjattu 

pienempänä. Epävarmuus liittyy  hyväksyt-

tävien määriteltyjen kustannusten tasoon 

vuosina 2020 - 2021. Komissio ottaa kantaa 

valtioiden suunnitelmiin kevään 2022 aikana.
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milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Henkilöstökulut

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 1,1 1,2 0,3 0,3
Hallituksen jäsenet 0,4 0,4 0,2 0,2

Yhteensä 1,5 1,6 0,6 0,5

Henkilöstö keskimäärin
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin

Henkilöstö 1 126 1 125 41 36

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot:
Liikearvo 0,6 0,7
Aineettomat oikeudet 12,3 9,8 0,5 0,3
Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,9 0,0 0,0
Rakennukset ja rakennelmat 7,4 6,4 0,0 0,0
Koneet ja kalusto 12,0 9,3 0,0 0,0
Muut aineelliset hyödykkeet 1,1 0,3 0,0 0,0

Yhteensä 37,6 30,4 0,5 0,3

Tilintarkastajan palkkiot
Ernst & Young Oy
Lakisääteinen tilintarkastus 0,1 0,1 0,0 0,0
Veroneuvonta 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut palvelut 0,0 0,1 0,0 0,1

Yhteensä 0,2 0,2 0,0 0,1

Konserniavustukset
Saadut konserniavustukset 4,4 2,1
Annetut konserniavustukset -4,2 -2,2

Yhteensä 0,2 -0,1

Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 0,0 0,0 0,0 0,0
Laskennallisen verovelan muutos 0,4 1,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,4 1,0 0,0 0,0

Lisäksi tilikaudella 2021 on purettu 

edellisen, vuonna 2019 päättyneen suunni-

telmakauden nettovelkaa 7,7 milj. euroa. 

Velkaa maksettiin  takaisin palvelusta 

ilmatilan käyttäjiltä veloitettuna alempana 

yksikköhintana. Velka oli muodostunut 

lähinnä  liikenneriskimekanismista ja inflaa-

tiosta, sekä pieneltä osin myös EU-tukien 

välittämisestä asiakkaille ja kapasiteetti-

kannustimista. Liikenteen jäätyä vuosina 

2020 ja 2021 merkittävästi ennustettua 

vähäisemmäksi 7,7 milj. euroa edellisen 

suunnitelmakauden regulaatiovelasta siirtyi 

edelleen tuleville vuosille.

Vuosilta 2020 ja 2021 syntyi uutta 

regulaatiovelkaa 11,1 milj. euroa pääasiassa 

investointi- ja käyttömenoprojekteihin 

saatujen EU-tukien sekä valtion Eurocontrolin 

jäsenmaksuun myöntämän tuen pohjalta. 

Vuoden 2021 lopussa konsernin taseessa 

oli regulaatio-oikaisusta aiheutuva 3,9 milj. 

euron nettosaatava. 
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Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.

Aineettomat hyödykkeet, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Liikearvo

Hankintameno tilikauden alussa 0,7 0,7 0,0 0,0
Konserniliikearvo 4,5 5,5 0,0 0,0
Lisäykset/vähennykset:
Konserniliikearvo 0,0 -0,9 0,0 0,0
Kertyneet poistot tilikauden alussa -1,4 -0,7 0,0 0,0
Poistot 01.01. - 31.12. liikearvo -0,2 -0,2 0,0 0,0
Poistot 01.01. - 31.12. konserniliikearvo -0,4 -0,5 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 3,3 3,9 0,0 0,0

Aineettomat oikeudet
Hankintameno tilikauden alussa 55,5 40,9 1,5 0,4
Lisäykset kaudella 12,5 14,6 0,8 1,1
Vähennykset kaudella -0,9 0,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 67,1 55,5 2,3 1,5

Kertyneet poistot ja arvonalennukset tilikauden alussa -17,7 -7,9 -0,3 0,0
Poistot 01.01.-31.12. -12,3 -9,8 -0,5 -0,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -30,0 -17,7 -0,8 -0,3

Tase-arvo 31.12. 37,1 37,8 1,6 1,2

Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 14,9 14,4 0,0 0,0
Lisäykset kaudella 2,4 0,5 0,0 0,0
Vähennykset kaudella 0,0 0,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 17,3 14,9 0,0 0,0

Kertyneet poistot ja arvonalennukset tilikauden alussa -8,9 -5,0 0,0 0,0
Poistot 01.01.-31.12. -4,1 -3,9 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -13,0 -8,9 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 4,3 6,0 0,0 0,0

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Hankintameno tilikauden alussa 6,8 3,5 0,2 0,2
Lisäykset / vähennykset kaudella 5,5 3,3 0,3 0,0

Tase-arvo 31.12. 12,3 6,8 0,4 0,2

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 57,0 54,5 2,0 1,4

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
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Aineelliset hyödykkeet, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Maa- ja vesialueet
Hankintameno tilikauden alussa 0,0 0,0 0,0 0,0
Lisäykset kaudella 0,0 0,0 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 0,0 0,0 0,0 0,0

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno tilikauden alussa 55,8 46,8 0,0 0,0
Lisäykset kaudella 24,5 9,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 80,3 55,8 0,0 0,0

Kertyneet poistot ja arvonalennukset tilikauden alussa -12,9 -6,5 0,0 0,0
Poistot 01.01-31.12. -7,4 -6,4 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -20,4 -12,9 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 59,9 42,9 0,0 0,0

Koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa 76,9 54,2 0,0 0,0
Lisäykset kaudella 9,5 22,8 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 86,4 76,9 0,0 0,0

Kertyneet poistot ja arvonalennukset tilikauden alussa -19,9 -10,6 0,0 0,0
Poistot 01.01-31.12. -12,0 -9,3 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -32,0 -19,9 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 54,4 57,0 0,0 0,0

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 14,2 1,9 0,0 0,0
Lisäykset kaudella 3,5 12,3 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 17,7 14,2 0,0 0,0

Kertyneet poistot ja arvonalennukset tilikauden alussa -0,3 0,0 0,0 0,0
Poistot 01.01-31.12. -1,1 -0,3 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -1,4 -0,3 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 16,3 13,9 0,0 0,0

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno tilikauden alussa 11,1 11,6 0,0 0,0
Lisäykset / vähennykset kaudella 3,0 -0,6 0,0 0,0

Tase-arvo 31.12. 14,0 11,1 0,0 0,0

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 144,7 124,9 0,0 0,0
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Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.

Sijoitukset, milj. euroa Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno tilikauden alussa 157,3 158,2
Lisäykset / vähennykset 8,0 -0,9
Hankintameno tilikauden lopussa 165,3 157,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 165,3 157,3

Omistukset muissa yrityksissä
Konsernin 

omistusosuus %
Emoyhtiön 

omistusosuus %
Konserniyritykset
Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Vantaa 100 100
Fintraffic Tie Oy, Helsinki 100 100
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, Helsinki 100 100
Fintraffic Raide Oy, Helsinki 100 100
Finlogic Oy, Helsinki 100 0

Saamisten erittely, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset muilta
Siirtosaamiset 16,0 3,1 0,0 0,0

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 16,0 3,1 0,0 0,0

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 1,6 1,8
Muut saamiset 28,7 10,3

30,2 12,1

Muihin konsernisaamisiin sisältyy konsernipankkitilien saldoa 21,5 milj. euroa.

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 22,0 7,5 16,0 0,3
Muut saamiset 2,2 2,0 0,4 0,0
Siirtosaamiset 21,0 20,9 16,8 14,3
Yhteensä 45,2 30,4 33,3 14,6

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 45,2 30,4 63,5 26,7
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Saamisten erittely, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Siiirtosaamiset liikevaihdosta 19,0 15,6 16,2 14,3
Avustukset ja tuet 4,7 6,8 0,0 0,0
Työterveyshuollon saamiset 0,2 0,4 0,0 0,0
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut 1,5 1,1 0,6 0,0
Regulaatio-oikaisu, pitkäaikainen osuus 11,5 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 37,0 24,0 16,8 14,3

Regulaatio-oikaisu sisältää 27,7 milj. euron saamisosuuden ja velkojen osuus on 23,8 milj. euroa.

0-1v 1-5v Yli 5v Yhteensä
Saatavat 0,0 22,1 5,5 27,7
Velat -7,6 -12,0 -4,1 -23,8
Nettosaldo -7,6 10,1 1,4 3,9

Laskennalliset kirjaamattomat verosaamiset, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 
Verotuksen tappiot 18,0 0,0
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 3,6 0,0
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittely, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa 0,5 0,5 0,5 0,5
Osakepääoma tilikauden lopussa 0,5 0,5 0,5 0,5

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 154,8 154,8 154,8 154,8
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 154,8 154,8 154,8 154,8
Käyvän arvon rahasto:

Koronvaihtosopimus 5 v. 10 MEUR, käypä arvo 31.12. 0,0 0,0 0,0 0,0
Koronvaihtosopimus 7 v. 5 MEUR, käypä arvo 31.12. 0,0 0,0 0,0 0,0

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5,3 14,7 0,4 0,4
Tilikauden voitto (tappio) 5,4 -9,4 0,3 0,0
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 10,7 5,3 0,6 0,4

Oma pääoma yhteensä 166,0 160,6 156,0 155,7

Fintraffic noudattaa KPL 5:2a periaatetta (KILA 1963/2016) kirjaamalla tehokkaiden korkosuojausten käyvät arvot taseeseen käyvän arvon rahastoon. 
Tehottomien korkosuojausten käyvät arvot kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Koronvaihtosopimusten oletetaan olevan tehokkaita, 
kun korkojen odotetaan korkokäyrän mukaan olevan positiivisia yli 50 % sopimusten juoksuajasta.

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Voitto edellisiltä tilikausilta 5,3 14,7 0,4 0,4
Tilikauden voitto 5,4 -9,4 0,3 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 154,8 154,8 154,8 154,8
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 165,5 160,1 155,5 155,2
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Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja 
 kutakin osaketta koskevat yhtiöjärjestyksen 
pääasialliset määräykset 2021 2020 
Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:
Osakkeet (1 ääni/osake) 6 210 388 6 210 388
Yhteensä 6 210 388 6 210 388

Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin.

Pakolliset varaukset Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 0,0 0,0 0,0 0,0

Konserniin kuuluvalla yhtiöllä on tilikauden alussa ollut liiketoimintakaupan perusteella siirtyneisiin sitoumuksiin liittyvää varausta 0,0 milj. euroa, jota on tilikauden aikana käytetty 0,0 milj. euroa

Vieraan pääoman erittely, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat muille

Rahoituslaitoslainat 55,0 15,0 55,0 15,0
Johdannaisvelat 0,0 0,0 0,0 0,0
Efektiivinen korko -0,2 0,0 -0,2 0,0
Siirtovelat 0,0 4,2 0,0 0,0

Yhteensä 54,8 19,2 54,8 15,0

Fintraffic noudattaa KPL 5:2a periaatetta kirjaamalla rahoituseriin tehottomien korkosuojausten käyvät arvot. Vastaavasti tehokkaiden korkosuojausten käyvät arvotan kirjataan taseeseen käyvän arvon 
rahastoon. Korkosuojausten käyvät arvot kirjataan taseessa johdannaisveloiksi ja -saamisiksi. Yhtiö jaksottaa nostettujen rahoituslaitoslainojen järjestelypalkkiot efektiivisen koron menetelmällä laina-ajalle.

Velat,jotkaerääntyvätmyöhemminkuinviiden
vuoden kuluttua Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Lainat rahoituslaitoksilta 10,0 0,0 10,0 0,0

Siirtovelka regulaatio-oikaisusta 4,1 4,2 0,0 0,0

14,1 4,2 10,0 0,0

Regulaatio-oikaisun viiden vuoden jälkeen erääntyvä osuus on netotettu vuoden 2021 osalta pitkäaikaisiin siirtosaamisiin.

Laskennalliset verovelat, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020

Tilinpäätössiirroista 2,8 2,4

Hyllypoistosta -0,1 0,0

Yhteensä 2,7 2,4

Tilinpäätössiirrot muodostuvat kertyneestä poistoerosta.
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Velat saman konsernin yrityksille Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Ostovelat 0,2 0,0
Siirtovelat 17,2 14,5
Muut velat 14,9 15,0
Yhteensä 32,2 29,5

Muihin konsernivelkoihin sisältyy konsernipankkitilien saldoa 10,7 milj. euroa.

Siirtovelkojen olennaiset erät, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020

Palkat sosiaalikuluineen 21,1 16,9 1,4 0,8

Korot 0,0 0,0 0,0 0,0
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
Regulaatiovelka 7,6 8,6 0,0 0,0
Muut 2,0 2,8 0,1 0,2
Yhteensä 30,8 28,3 1,6 0,9

Lyhytaikainen vieras pääoma, milj. euroa Konserni 31.12.2021 Konserni 31.12.2020 Emo 31.12.2021 Emo 31.12.2020
Velat muille
Ostovelat 20,6 16,0 1,8 1,4
Muut velat 4,0 3,7 0,1 0,1
Siirtovelat 30,8 28,3 1,6 0,9
Yhteensä 55,4 48,0 3,5 2,5
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Vakuudet ja vastuusitoumukset, milj. euroa Konserni 2021 Konserni 2020 Emo 2021 Emo 2020
Leasingsopimukset
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,5 0,6 0,0 0,0
Myöhemmin maksettavat 0,5 1,1 0,1 0,1
Yhteensä 1,0 1,7 0,1 0,1

Muut vastuusitoumukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 25,4 25,0 0,0 0,0
Myöhempinä tilikausina maksettavat 12,7 15,7 0,0 0,0
Yhteensä 38,1 40,7 0,0 0,0

Määräaikaiset vuokrasopimukset
Seuraavalla tilikaudella maksettavat  3,1 2,8 0,0 0,0
Myöhemmin maksettavat 10,8 11,3 0,0 0,0
Yhteensä 13,8 14,1 0,0 0,0

Eläkevastuut
Lisäeläkevastuut 0,3 0,3 0,0 0,0
Yhteensä 0,3 0,3 0,0 0,0

Vuokravastuut,vakuustalletuksetjamuuttakaukset
Vakuustalletukset 0,2 0,0 0,0 0,0
Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,0 0,0
Pankkitakaukset 1,3 1,2 1,3 1,2
Yhteensä 1,6 1,4 1,3 1,2
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Rahoitusjärjestelyt
Konsernilla on vuoden 2021 lopussa 

nostettuna 55 miljoonan euron arvosta 

pankkiluottoja. Konsernilla on investointien 

ja käyttöpääoman rahoittamiseen tarkoi-

tettuja rahoituslimiittejä yhteisarvoltaan 160 

miljoonaa euroa. Kaikki rahoituslimiitit ovat 

luonteeltaan pitkäaikaisia ja komittoituja. 

Konserni nosti joulukuussa 2021 pankki-

luottoa yhteensä 55 miljoonaa euroa ja 

maksoi luottoja ennenaikaisesti takaisin 15 

miljoonan euron arvosta. Näillä rahoitettiin 

erityisesti vuoden lopulla tehty 26,3 miljoonan 

euron liiketoimintakauppa. Edellisten lisäksi 

konsernilla on 20 miljoonan euron tililimiitit 

ja noin neljän miljoonaa euroa leasingrahoi-

tukseen liittyviä rahoituslimiittejä.

Suojausinstrumentit ja 
suojauslaskenta
Korkoriskit
Fintraffic suojaa rahoituspolitiikan 

mukaisesti noin 50 % vaihtuvakorkoisesta 

Johdannaissopimukset Nimellisarvo Käypä arvo 
Koronvaihtosopimukset, erääntyminen 5 v. kuluessa 12,5 0,0
Koronvaihtosopimukset, erääntyminen 5 v. jälkeen 15,0 0,0

27,5 0,0

lainasalkusta kiinteäkorkoiseksi tavoitteena 

lainojen korkokulujen heilahtelujen 

stabilointi. 

Suojaukset tehdään pääosin koronvaihto-

sopimuksin lainasalkun vaihtuvakorkoisia 

lainoja vastaavin ehdoin.

Koronvaihtosopimukset ovat tehokkaita 

positiivisten markkinakorkojen ympäristössä, 

koska ne reagoivat symmetrisesti mutta 

vastakkaismerkkisinä vaihtuvakorkoisten 

lainojen korkoihin tehden niistä efektii-

visesti kiinteäkorkoisia. Koronvaihtosopi-

musten oletetaan olevan tehokkaita, kun 

korkojen odotetaan korkokäyrän mukaan 

olevan positiivisia yli 50 % sopimusten 

juoksuajasta. Yhtiössä noudatetaan KPL 5:2a 

periaatetta kirjaamalla tuloksen rahoituseriin 

tehottomien korkosuojausten käyvät arvot. 

Vastaavasti tehokkaiden korkosuojausten 

käyvät arvot kirjataan taseeseen käyvän arvon 

rahastoon.

Tilinpäätöksessä 31.12.2021 johdannaisso-

pimuksia oli vain konsernin emoyhtiöllä.

Valuuttariskit
Fintrafficin maksuliikenne käydään pääosin 

euroissa, joten valuuttariskejä on varsin 

vähän. Fintrafficin valuuttariskien hallinnan 

tavoitteena on pitää valuuttariskit mahdol-

lisimman alhaisena. Valuuttariskit pyritään 

ensisijaisesti suojaamaan sopimusehdoin 

ja kassavirtoja netottamalla. Nettoriskit 

suojataan tarvittaessa rahoitusinstru-

menttien ja pääosin valuuttatermiinien avulla. 

Vuoden 2021 lopussa avoimia valuuttater-

miineitä ei ollut.

Lähipiiriliiketoimet
Yhtiön liikevaihto muodostuu pääasiallisesti 

Väyläviraston laskutuksesta.

Transaktiot konserniyhtiöiden ja konsernin 

lähipiirin välillä vastaavat ehdoiltaan muiden 

osapuolien kanssa tehtäviä liiketoimia.
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Tilinpäätöksen 31.12.2021 allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tero Ojanperä

hallituksen puheenjohtaja

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2022

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2022

Ernst & Young Oy, Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti, KHT, JHT

Kirsi Nuotto

hallituksen jäsen

Mari Puoskari

hallituksen jäsen

Juha Majanen

hallituksen jäsen

Teemu Penttilä

hallituksen jäsen

Karri Salminen

hallituksen jäsen

Pertti Korhonen

toimitusjohtaja

Seija Turunen

hallituksen jäsen
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Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Liikenteen-

ohjausyhtiö Fintraffic Oy:n (y-tunnus 

2942108-7) (entinen Traffic Management 

Finland Oy) tilinpäätöksen tilikaudelta 

1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää sekä 

konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslas-

kelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös 

antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin 

sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-

teiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 

Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-

kastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-

kastustavan mukaisia velvollisuuk-

siamme kuvataan tarkemmin kohdassa 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpää-

töksen tilintarkastuksessa. Olemme riippu-

Tilintarkastuskertomus

mattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä 

niiden Suomessa noudatettavien eettisten 

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 

suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 

täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset 

eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 

mukaan olemme hankkineet lausuntomme 

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpää-

töksen laatimisesta siten, että se antaa 

oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-

teiset vaatimukset. Hallitus ja toimitus-

johtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 

valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi 

voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 

ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 

olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä 

laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön 

ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja 

soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, 

jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 

siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 

jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 

toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 

jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai 

toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 

vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen 

varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonai-

suutena väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 

antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 

lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on 

korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, 

että olennainen virheellisyys aina havaitaan 

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-

lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 

tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 

olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 

LIIKENTEENOHJAUSYHTIÖ FINTRAFFIC OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 

päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-

töksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen 

tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme 

ammatillista harkintaa ja säilytämme 

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkas-

tuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäy-

töksestä tai virheestä johtuvat tilinpää-

töksen olennaisen virheellisyyden riskit, 

suunnittelemme ja suoritamme näihin 

riskeihin vastaavia tilintarkastustoi-

menpiteitä ja hankimme lausuntomme 

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-

tukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-

denssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 

johtuva olennainen virheellisyys jää havait-

sematta, on suurempi kuin riski siitä, että 

virheestä johtuva olennainen virheellisyys 

jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 

voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 

tietojen tahallista esittämättä jättämistä 

tai virheellisten tietojen esittämistä taikka 

sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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• muodostamme käsityksen tilintarkas-

tuksen kannalta relevantista sisäisestä 

valvonnasta pystyäksemme suunnitte-

lemaan olosuhteisiin nähden asianmu-

kaiset tilintarkastustoimenpiteet 

mutta emme siinä tarkoituksessa, että 

pystyisimme antamaan lausunnon 

emoyhtiön tai konsernin sisäisen 

valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta 

sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 

arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 

kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko 

hallituksen ja toimitusjohtajan ollut 

asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja 

teemme hankkimamme tilintarkastusevi-

denssin perusteella johtopäätöksen siitä, 

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuh-

teisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, 

joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 

emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa 

toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 

että olennaista epävarmuutta esiintyy, 

meidän täytyy kiinnittää tilintarkastus-

kertomuksessamme lukijan huomiota 

epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 

esitettäviin tietoihin tai, jos epävar-

muutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 

mukauttaa lausuntomme. Johtopää-

töksemme perustuvat tilintarkastusker-

tomuksen antamispäivään mennessä 

hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 

Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat 

kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai 

konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpää-

töksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, 

yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 

sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös 

sen perustana olevia liiketoimia ja 

tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 

riittävän kuvan. 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoi-

tukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-

denssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä 

tai liiketoimintoja koskevasta taloudel-

lisesta informaatiosta pystyäksemme 

antamaan lausunnon konsernitilinpää-

töksestä. Vastaamme konsernin tilintar-

kastuksen ohjauksesta, valvonnasta 

ja suorittamisesta. Vastaamme 

tilintarkastus lausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa 

muun muassa tilintarkastuksen suunni-

tellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 

merkittävistä tilintarkastushavainnoista, 

mukaan lukien mahdolliset sisäisen 

valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 

tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta 

informaatiosta. Muu informaatio, jonka 

olemme saaneet käyttöömme ennen tämän 

tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, on 

toimintakertomus.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 

muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu 

informaatio tilinpäätöksen tilintarkas-

tuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 

arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 

ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 

suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 

kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan 

olennaisesti virheellistä. Toimintakerto-

muksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi 

arvioida, onko toimintakertomus laadittu 

sen laatimiseen sovellettavien säännösten 

mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimin-

takertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 

yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 

laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 

sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastusker-

tomuksen antamispäivää käyttöömme 

saamaamme muuhun informaatioon 

kohdistamamme työn perusteella johtopää-

töksen, että kyseisessä muussa informaa-

tiossa on olennainen virheellisyys, meidän 

on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 

tämän asian suhteen raportoitavaa

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. 

Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton 

käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. 

Puollamme vastuuvapauden myöntämistä 

emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitus-

johtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 5.3.2021

Ernst & Young Oy

tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti

KHT, JHT
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