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VALTIONEUVOSTON KANSLIAN ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖT

Finnpilot Pilotage Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

ERIT YISTEHTÄVÄ
Huolehtia luotsauspalveluiden tarjonnasta sekä 
muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen 
liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista 
luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla

HALLITUS 22 .3 .2017
Seija Turunen (pj), Ville Haapasalo, Pekka Hurtola, 
Johanna Karppi, Tuula-Riitta Markkanen. Henkilöstön 
edustaja Jouni Räty, varaedustaja Aki Saartia

TOIMITUSJOHTAJA
Kari Kosonen, 1.4.2017 asti Matti Pajula

Finnpilot Pilotage tarjoaa luotsauspalvelua merenkulun 
turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi sekä näistä 
aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

TULOS- JA PALVELUTASO SÄILYIVÄT VAKAINA

Luotsauksien kappalemäärä laski 2,2 % ja mailimäärät  
4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Linjaluotsauksen 
käyttö yleistyi hieman ja yhtiön markkinaosuus laski 31,9 
(32,9) prosenttiin. Luotsauskysyntään vaikutti lisäksi alus-
kokojen kasvu, kasvaneet täyttöasteet ja matalasuhdan-
teen jatkuminen.  Yhtiö korotti luotsausmaksuja 1 %:lla. 
Tästä huolimatta yhtiön liikevaihto laski hieman ja päätyi 
36,5 (36,8) miljoonaan euroon. Yhtiö onnistui laskemaan 
kustannuksiaan, mutta laskenut liikevaihto painoi kuiten-
kin liikevoittoa hieman edellisen vuoden tasosta. Liike-
voitto oli 1,5 (1,7) miljoonaa euroa. Polttoaineiden hinnan 
pysyminen alhaisena auttoi kustannusten hallinnassa. 
Kustannus/luotsaus sekä kuljetuskustannus/luotsaus 
kasvoivat silti noin 2 %. Palvelutasotavoitteen mukaisten 
odotusaikojen puitteissa yhtiö pystyi tekemään 99,8 %  
(99,9 %) kaikista luotsauksista, kun tavoite oli 99 %. 
Yhtiö panosti edelleen digitalisaation hyödyntämiseen lii-
ketoiminnan kehityksessä ja prosessien tehostamisessa. 

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli vahva 5,1 (3,4) miljoo-
naa euroa ja investointitaso hieman laski 2,5 (2,7) mil-
joonaan euroon, mikä vahvisti yhtiön kassatilannetta 
entisestään. Yhtiö on nettovelaton ja sen rahoitusasema  
on erittäin vahva. Yhtiö maksoi tilikaudelta 2016 osinkoa 
4,0 (0,3) miljoonaa euroa.

LUOTSAUKSELLA ESTETTIIN 29 MAHDOLLISTA 
VAKAVAA ONNETTOMUUTTA 

Finnpilotin yritysvastuun kannalta olennaisimpia asioita 
ovat merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden takaaminen. 
Luotsauksella estettiin 29 mahdollista vakavaa onnetto-
muutta vuonna 2016. Sekä asiakastyytyväisyys että hen-
kilöstön työhyvinvointi kehittyivät positiivisesti. Yhtiö 
panostaa edelleen luotsintilausten ennakoitavuuteen, 
jonka odotetaan parantavan tuloksia edelleen. Haastavat 
työolosuhteet ja henkilöstön ikääntyminen edellyttävät jat-
kuvaa panostusta henkilöstön työkyvyn ylläpitoon. Myös 
työturvallisuus korostuu haastavissa olosuhteissa tapahtu-
vassa luotsaustyössä ja merenkulun turvallisuuden edistä-
misessä. Vuonna 2016 tapaturmataajuus kuitenkin kasvoi 
edellisestä vuodesta.
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  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 36,5 36,8

Liikevoitto M€ 1,5 1,7

Liikevoittoprosentti % 4,2 4,5

Taseen loppusumma M€ 29,6 28,7

Omavaraisuusaste % 70,9 70,1

Nettovelkaantumisaste % -34,0 -23,6

Oman pääoman tuotto % 6,3 7,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 7,1 7,9

Henkilöstö yhteensä 31.12. 327 335

Henkilöstö Suomessa 31.12. 327 335

Osinkosumma M€ 4,0 0,3

Valtion saama osinko M€ 4,0 0,3

Investoinnit M€ 2,5 2,7

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 1/4 1/4

Hallituksen sukupuolijakauma* n/m 3/3 3/4

* sisältäen henkilöstön edustajan

Valtioneuvoston kanslian erityistehtäväyhtiöt




