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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Meritaito Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
tuottaa Merivoimien varautumiseen sekä valmiu-
teen liittyvät merenmittauspalvelut kaikissa oloissa

HALLITUS 2 3.3 .2017
Mats Rosin (pj), Taru Keronen, Heikki Martela, 
Jukka Ohtola, Sanna Sonninen

TOIMITUSJOHTAJA
16.1.2017 asti Jari Partanen, 13.2.2017 alkaen 
Akif Ali, väliaikainen operatiivisesta toiminnasta 
vastaava johtaja Tauno Maksniemi 

Meritaidon toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö 
ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja 
torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnit-
telu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut 
vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Suo-
messa Meritaito on alansa markkinajohtaja. Meritaidon 
suurimmat asiakkaat ovat Liikennevirasto ja Suomen 
ympäristökeskus.

KANNATTAVUUSKÄÄNNE TOTEUTETTAVA

Vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Liikevaih-
toa kasvatti menestyminen LiVin väylänhoitourakoiden 
kilpailutuksissa sekä kansainvälisen asiantuntijamyynnin 
kasvu. Kotimaan merenmittauksen volyymit laskivat edelli-
sen vuoden tapaan. Kansainvälinen (Mareanon) Pohjanmeri-
aluksen urakka kompensoi Livin tilausten laskua. Yhtiön 
kannattavuus kuitenkin heikkeni liikevaihdon kasvusta huo-
limatta. Liiketappio kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. 
Investointeja kasvatti väyläalus Leton ja merenmittausalus 
Pohjanmeren osto ja varustaminen Norjan Mareano mit-
tausprojektiin. Tappiollinen liiketoiminta ja suuret inves-
toinnit heikensivät yhtiön taseasemaa ja maksuvalmiutta. 

Jatkossa on erityisen tärkeää saada käännettyä liike-
vaihto kasvu-uralle sekä saavuttaa merkittäviäkin tehosta-

mishyötyjä. Yhtiö painottaa strategiassaan kansainvälisen 
kasvun merkitystä erityisesti asiantuntijaliiketoiminnas-
saan. Yhtiössä on käynnistetty tehostamisohjelma liike-
toiminnan tervehdyttämiseksi. Toimitusjohtaja jätti yhtiön 
alkuvuodesta ja uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on 
meneillään. Kansainväliseen toimintaan liittyvä alustuki 
on astunut voimaan Suomessa vuoden 2017 alusta, minkä 
odotetaan parantavan Meritaidon kilpailukykyä merenmit-
tausurakoissa merkittävästi.

CLEANTECHISTÄ KASVUA

Meritaito pyrkii erottumaan korkealla laadulla sekä panos-
taa turvalliseen ja ympäristöä säästävään työsuoritukseen. 
Meritaito on asettanut turvallisuus-, laatu-, eettisyys- ja 
ympäristötavoitteita. Yhtiö saavutti laatutavoitteensa, 
mutta turvallisuustavoitteet toteutuivat vain vakavien työ-
tapaturmien osalta. SeaHow-liiketoiminta perustuu vas-
tuullisuuden tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Se 
perustuu tarpeelle suojella ympäristöä sekä hallita ympä-
ristöriskejä. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvaessa myös 
yritysvastuuriskit – ja niiden hallinta vaativat jatkuvaa 
panostusta. 

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 28,3 27,5

Liikevoitto M€ -5,0 -2,2

Liikevoittoprosentti % -17,6 -8,0

Taseen loppusumma M€ 34,7 29,8

Omavaraisuusaste % 39,1 61,7

Nettovelkaantumisaste % 109,2 27,1

Oman pääoman tuotto % -32,1 -11,6

Sijoitetun pääoman tuotto % -18,8 -8,9

Henkilöstö yhteensä 31.12. 232 226

Henkilöstö Suomessa 31.12. 232 226

Osinkosumma M€ - -

Valtion saama osinko M€ - -

Investoinnit M€ 6,1 4,2

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 0/6 0/6

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/3

100 %


