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Arctian tärkein tehtävä on Suomen merialueiden jäänmurron 
ja talvimerenkulun turvaaminen. Tarjoamme asiakkaillemme 
luotettavia merellisiä palveluita haastavissa olosuhteissa 
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ainutlaatuista suomalaista jäänmurron osaamista.
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Polaris ensimmäistä  
kertaa jäänmurrossa 
Suomen juhlavuonna

IMOR-öljyntorjunta-
hankkeen tulokset  
julki

Arctic 100 Expedition – 
ennätyksiä rikki Luoteis-
väylällä toisen kerran

Suomen arktinen 
osaaminen näkyvästi 
esillä maailmalla

Suomessa suunniteltu ja rakennettu 
maailman ensimmäinen LNG-jään-
murtaja Polaris aloitti työnsä Itä-
meren jäänmurrossa Suomen itse-
näisyyden satavuotisjuhlavuonna 
tammikuussa 2017. Laivaston tehok-
kaimman jäänmurtajan ensimmäinen 
kausi oli työntäyteinen. Alus käyttää 
polttoaineenaan sekä nesteytettyä 
maakaasua (Liquefied Natural Gas, 
LNG) että matalarikkistä dieseliä. 
LNG:n käyttö pienentää merkittävästi 
jäänmurtajan päästöjä. EU on tuke-
nut Polariksen rakentamista TEN-T-
rahoituksella.

Maaliskuussa 2017 Arctia järjesti 
yhteistyössä Lamorin kanssa öljyn-
torjuntaseminaarin Porvoossa. Semi-
naarissa esiteltiin menestyksekkään 
kolmivuotisen IMOR-hankkeen 
(Ice Management & Oil Recovery) 
tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli 
kehittää öljyntorjuntaa jäissä. Pot-
kurivirtausten dynamiikkaa ymmär-
tämällä voidaan öljyntorjunta-aluk-
sen koneistoa ja potkureita käyttää 
niin, että jäissä oleva öljy saadaan 
ohjattua entistä tehokkaammin kerä-
yslaitteelle. IMOR-seminaariin osal-
listui kutsuvieraita mm. Kanadasta, 
Venäjältä ja Ranskasta.

Arctian monitoimimurtaja Nordica 
matkasi Luoteisväylän halki Kanadan 
Vancouverista Grönlannin Nuukiin 
heinäkuun 2017 aikana. Luoteisväylä 
on merireitti Tyyneltämereltä Poh-
jois-Amerikan pohjoispuolitse Kana-
dan arktisen saariston läpi Atlantille. 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
ja Arktisen neuvoston puheenjoh-
tajuuden kunniaksi Arctia kutsui 
tälle Arctic 100 -tutkimusmatkalle 
tutkijoita useista eri maista. Lisäksi 
mukaan kutsuttiin Yhdysvaltain ja 
Kanadan rannikkovartiostojen sekä 
Pohjois-Amerikan alkuperäiskanso-
jen edustajat. Tutkimusmatkalla edis-
tettiin vuoropuhelua liike-elämän ja 
tutkimusmaailman välillä polaarialu-
eiden tutkimuksen mahdollisuuksista. 

Reykjavíkissa lokakuussa 2017 järjes-
tetty Arctic Circle Assembly on maa-
ilman suurin monialainen arktista 
aluetta käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi. Arctia tuki Suomen ja 
suomalaisen osaamisen näkyvyyttä 
lähettämällä monitoimimurtaja Nor-
dican Reykjavíkiin. Nordicalla järjes-
tettiin useita korkean tason kokouk-
sia, keskustelutilaisuuksia ja illallisia 
sekä kaikille avoimia kierroksia jään-
murtajalla. Jäänmurtaja kokouspaik-
kana oli Arctian lahja 100-vuoti-
aalle Suomelle. Lisäksi Arctia järjesti 
yhdessä tapahtuman sihteeristön 
kanssa kaikille konferenssivieraille 
avoimen puhetilaisuuden kansain-
välisestä yhteistyöstä jäänmurtajien 
käytössä. 
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Toimitusjohtajan katsaus SATAVUOTIAS SUOMI OSAA ARKTIKSELLA  

Suomen ulkomaankaupan käännyttyä nousuun 
vuonna 2017 Arctia palveli elinkeinoelämää pal-

velutavoitteensa täyttäen talvimerenkulun tur-
vaajana. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti 
vuonna 2014 aloitettua laivaston uusintaa jatkettiin 
talvella 2017 toisella uudisrakennuksella, kun maa-
ilman ensimmäinen LNG-käyttöinen jäänmurtaja 
Polaris liittyi laivastoon. Suomen satavuotisjuhlan 
tunnuksin purjehtivan aluksen jäänmurtotehokkuus 
osoittautui heti sen ensimmäisenä talvena laivaston 
parhaaksi. Itämeren alueen kansainvälinen jäänmur-
toyhteistyö jatkui tuloksekkaasti Perämeren palve-
lualueella valtiosopimuksia käytäntöön soveltaen.

Asiakkaidemme palveluntarpeet kansainvälisillä 
markkinoilla muuttuivat vuonna 2017, kun Pohjois-
Amerikan merellisessä energiantuotannossa ase-

tettiin uusia rajoitteita. Liikevaihto laski edellisvuo-
desta ja viiden voitollisen tilikauden jatkeeksi tulos 
jäi valitettavasti tappiolliseksi. Strategian mukai-
nen uusien markkina-alueiden avaaminen kuiten-
kin onnistui, kun palvelimme asiakkaita Tyynellä 
valtamerellä. 

Uusia markkina-avauksia jatkettiin Arctic 100 
-tutkimusmatkalla, kun monitoimimurtaja Nordica 
purjehti Tyyneltä valtamereltä Eurooppaan Kana-
dan arktisen saariston halki Luoteisväylää pitkin. 
Purjehduksen aikana kansainvälinen tutkijaryhmä 
havainnoi arktisen alueen kehitystä samalla, kun 
aluksen ja sen miehistön kyvykkyys tuli toden-
netuksi ennätyksellisen nopealla reitin läpäisyllä. 
Matkan yhteydessä palveluidemme tunnettuutta 
lisättiin niin Etelä-Koreassa kuin Yhdysvalloissa, 

Kanadassa, Grönlannissa ja Islannissa.
Arctia monipuolistaa edelleen toimin-

taansa uusiin palveluihin, kuten tutkimuk-
seen ja kansainväliseen väyläjäänmurtoon 

sekä matkustaja-alusten polaarisen liiken-
teen tukemiseen, käyttöasteen nostamiseksi 
sekä hyvän tuloskehityksen palauttamiseksi 

jatkossa. Pohjois-Amerikan rannikkovartios-
tojen palvelutarpeet ovat edelleen ilmeiset.

Suomi otti vastaan Arktisen neuvoston 
puheenjohtajuuden toukokuussa 2017 ja 

samanaikaisesti Arktisen talousneuvoston veto-
vastuu tuli Suomen liike-elämälle kahdeksi vuo-
deksi. Kaupan esteiden purkaminen arktisella 

alueella on osa vastuullista ja kestävää talouske-
hitystä. Sen avulla turvataan parhaan mahdollisen 

osaamisen saatavuus kaikkialla arktisella alueella. 

Protektionismi on kuitenkin valitettavasti vaikut-
tanut myös jäänmurtopalveluiden vientimahdol-
lisuuksiin sekä läntisellä että itäisellä markkinalla. 
Viimeisimmät lainsäädäntömuutokset sekä kaup-
papoliittiset linjaukset heikentävät palveluviennin 
näkymiä.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO asetti 
arktisen merenkulun turvallisuutta sääntelevän 
polaarikoodin voimaan vuodenvaihteessa. Arctia 
kulkee tässä kehityksessä eturintamassa suunnan-
näyttäjänä, mistä osaltaan todistaa menestyksekäs 
arktinen operointimme myös vuonna 2017.

Arctia on toiminut osakeyhtiömuotoisena vuo-
desta 2010. Toimintamalli on osoittanut vahvuu-
tensa: yhtiömuotoisen toiminnan avulla kansain-
välinen liikevaihto on muodostanut konsernin 
kokonaisliikevaihdosta yli 40 %. Tämä on osal-
taan mahdollistanut taseaseman vahvistamisen ja 
investointikyvyn niin, että uudisrakennusohjelma 
on voitu aloittaa väylämaksurasitetta tai verotaak-
kaa kasvattamatta. Yhtiön verojalanjäljen jälkeen 
jäävä kokonaisrasite jää huomattavan pieneksi.

Vuonna 2018 Arctia keskittyy talvimerenkulun 
jatkuvuuden turvaamiseen varmistaen myös osaa-
misen jatkumon kustannustehokkaasti. Laivaston 
uusimisohjelman vaihtoehtoehtoja selvitetäänel-
leen asiakkaiden odotusten pohjalta omistajapo-
liittisten linjausten mukaisesti. Polaaristen alueiden 
liiketoiminnan kehittämistä jatketaan globaalisti 
perinteisissä ja uusissa palvelusegmenteissä.

Tero Vauraste
toimitusjohtaja

Kuva: Lehtikuva
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02 Arctia
TALVEN TURVA, ARKTINEN OSAAJA 

Arctia on Suomen valtion omistama erikois-
varustamo, joka tuottaa jäänmurto-, öljyn-
torjunta- ja offshore-palveluita sekä sata-
mien avustuspalveluita. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2017 oli 48,9 miljoonaa euroa, ja se 
työllistää noin 270 suomalaista.

VAHVA JA MONIPUOLINEN JÄÄNMURTAJALAIVASTO 
 
Arctian aluksia ovat konventionaaliset jäänmurtajat Voima (otettu käyttöön 1954, peruskorjattu 
1979 ja 2016), Urho (1975) ja Sisu (1976). Otso (1986) konvertoitiin vuonna 2015 sopivaksi Itämeren 
jäänmurron ohella kansainvälisiin tehtäviin. Kontio (1987) on konvertoitu öljyntorjuntaan sopivaksi 
ja sillä on yhä merkittävä yli 2 000 kuutiometrin tankkikapasiteetti öljynkeräystä varten. Kaikilla 
maailman merillä operointikykyiset Fennica (1993) ja Nordica (1994) ovat monitoimimurtajia. Ahto 
(2014) puolestaan on uuden sukupolven satamajäänmurtaja, ja varustettu uusinta teknologiaa 
edustavalla laitteistolla öljyn keräämiseksi jäistä. Polaris (2016) on Itämeren haastavimpiin jääolo-
suhteisiin suunniteltu maailman ensimmäinen LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan 
käyttävä jäänmurtaja. Polariksessa on myös sisäänrakennettu öljyntorjuntajärjestelmä.
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Toimintaympäristö

SIDOSRYHMIEN ja Arctian välinen vuoro-
puhelu auttaa onnistumaan palvelutuo-
tannossa. Tärkeimpiä sidosryhmiämme 
ovat jäänmurto- ja muita merellisiä pal-
veluita ostavat asiakkaat, niitä tarvitse-
vat varustamot ja rahdinantajat, sekä 
viranomaiset ja Suomen elinkeinoelämän 
toimijat laajasti. Aluskuljetuksiin talviai-
kaan osallistuu monia tahoja. Toimimme 
yhteistyössä mm. jäissä kulkevien kaup-
palaivojen, luotsien sekä rahtaajien ja lai-
vanvarustajien kanssa.

Arctian palvelut takaavat suomalai-
sen yhteiskunnan ympärivuotisen toimi-
vuuden. Talvimerenkulun palveluilla on 
turvattu jo yli 140 vuoden ajan niin Suo-
men meritse kulkeva ulkomaankauppa 
kuin kotimarkkinoiden vaatima tuonti-
kin.  Sidosryhmiensä kanssa Arctia takaa 
yhteiskunnan toimivuuden ja jatkaa tal-

vimerenkulun kehittämistä vastaamaan 
tulevaisuuden tarpeisiin.

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET huomioi-
daan palveluiden kehittämisessä ja pää-
töksenteossa. Yhdessä sidosryhmiemme 
kanssa vaikutamme esimerkiksi talvime-
renkulun järjestelmän kokonaiskustannuk-
siin ja Itämerellä toimivien jäänmurtajien 
palvelutason määrittelyyn. Seuraavissa 
kappaleissa käsitellään Arctian keskeisim-
piä sidosryhmiä ja niiden odotuksia.

Kansainväliset asiakkaat ja sidosryhmät 
ovat Arctialle entistä tärkeämpiä, jotta 
laivaston uusimiseksi välttämätön kan-
nattava ympärivuotinen toiminta saa-
daan varmistettua. Suomen juhlavuonna 
2017 Arctia teki valtavasti myynti- ja 
markkinointityötä. Suhteita potentiaali-
siin kansainvälisiin asiakkaisiin ja vaikut-
tajiin arktisella alueella syvennettiin. Tut-

AINUTLAATUISTA ARKTISTA  
OSAAMISTA YMPÄRI VUODEN
Arctia tarjoaa jäänmurtopalveluita Suomessa ja turvaa yhteiskunnalle tärkeää 
talvimerenkulkua. Lisäksi Arctia myy ainutlaatuista arktista osaamistaan kan-
sainvälisille asiakkaille ja edistää suomalaisen osaamisen näkyvyyttä maailmalla.

LIIKENNEVIRASTO

KANSAINVÄLISET JA  
KANSALLISET SÄÄDÖKSET 

VARUSTAMOILLE

Vastuu liikenneinfrastruktuurista

Talvimerenkulusta huolehtiminen

MUUT KOTIMAISET JA  
KANSAINVÄLISET ASIAKKAAT

Omistajaohjausosasto

Arctian omistus  
ja omistajaohjaus

VALTIONEUVOSTON  
KANSLIA

 

MUUT  
MERENKULUN  
TOIMIJAT

SATAMAT

Liikenteen  
turvallisuusvirasto Trafi

Säädösten valvonta

Loppuasiakkaat

kimustoiminta, matkustaja-alusliikenteen 
turvaaminen, kaapelinlasku sekä Etelä-
mantereen jäänhallintatarpeet avaavat 
Arctialle uusia kansainvälisiä liiketoiminta- 
ja yhteistyömahdollisuuksia. 
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VARUSTAMOT JA KAUPPA-ALUKSET

Jäänmurto on ilmaista Suomen satamiin liiken-
nöiville, määräykset ja kapasiteettivaatimukset 
täyttäville kauppa-aluksille. Varustamot maksavat 
Suomen satamiin saapuvista aluksistaan väylämak-
sua Suomen valtiolle. Väylämaksuun vaikuttavat 
laivan koko ja vuosittaiset käyntimäärät. Vuonna 
2017 väylämaksun yksikköhinta ja enimmäismäärä 
aluskäynniltä oli maan hallituksen päätöksellä puo-
litettu edellisvuoden tapaan. 

Jäänmurrossa ja talviliikenteessä yksittäisten alus-
ten tarpeet otetaan huomioon osana kokonaisuutta 
ja tavoitteena on koko laivaliikenteen mahdollisim-
man sujuva liikennöinti. Suunnitelmallisella kokonai-

suuden hallinnalla ja avustusten priorisoinnilla talvi-
merenkulku sujuu parhaiten. Arctia kerää vuosittain 
palautetta toiminnan onnistumisesta yhteistyössä 
Liikenneviraston kanssa. Varustamot ja kauppa-aluk-
set odottavat avustustarpeeseen vastaamista nope-
asti. Jäänmurtajilla on sopimukseen sidottuja laatu-
mittareita, kuten avustustehokkuus ja odotusaika. 
Vuonna 2017 laatumittarien mukaiset odotusarvot 
toteutuivat (ks. taulukko ”Talviliikenne Suomen sata-
miin”, s. 26).

SUOMEN KAUPPA JA TEOLLISUUS

Jäänmurrolla varmistetaan Suomen kaupan ja teol-
lisuuden ympärivuotinen toiminta. Suomen kau-

palle ja teollisuudelle on tärkeää, että laivat kul-
kevat ajallaan ympäri vuoden ja että jäänmurrosta 
aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina. 

Arctia käy vuoropuhelua teollisuuden ja kau-
pan edustajien kanssa sekä yksin että yhdessä 
Liikenneviraston kanssa. Keskustelun avulla syn-
tyy ajantasainen kuva odotuksista ja vaatimuk-
sista.  Vuonna 2017 Arctia keskusteli useasti esi-
merkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja sen 
jäsenliittojen kanssa. Yhtiön johto tapasi pohjoi-
sen Suomen elinkeinoelämän edustajia jo perin-
teeksi muodostuneella Perämeren kierroksella 
syksyllä 2017.
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VALTION OMISTAJAOHJAUS

Valtioneuvoston kanslia vastaa Arctia Oy:n omis-
tajaohjauksesta. Omistajaohjauksesta vastaavana 
ministerinä toimi vuonna 2017 huhtikuuhun saakka 
pääministeri ja huhtikuusta lähtien elinkeinomi-
nisteri. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus-
osasto valmistelee ja toimeenpanee valtion omista-
japolitiikkaa sekä ohjaa valtion omistamia yhtiöitä.

Arctian ja omistajan välinen vuoropuhelu on jat-
kuvaa ja avointa. Valtion omistamien yhtiöiden 
odotetaan rakentavan kilpailukykyään pitkäjän-
teisesti ja omistajana valtio edellyttää yrityksil-
tään vastuullista yritystoimintaa. Omistaja odot-
taa, että se saa yhtiöön sijoittamalleen pääomalle 
tuottoa, ja että yhtiö toimii kannattavasti ja hoi-
taa sille annetut tehtävät tehokkaasti. Omistaja 
edellyttää myös, että yhtiö pystyy rahoittamaan 
toimintansa ja investointinsa itse. 

Vuonna 2017 valtio-omistaja korosti edelleen 
yhteiskuntavastuuta valtionyhtiöiden perusarvona. 
Arctiassa otettiin käyttöön yhteiskuntavastuun joh-
tamissääntö. Yhteiskuntavastuuasioita käsiteltiin 
vuoden aikana kuukausittain konsernin johtoryh-
mässä, ja ne otettu osaksi johtoryhmän strategia-
työskentelyä. Uusi omistajaohjausministeri kutsut-
tiin tutustumaan yritykseen kesäkuussa.

LIIKENNEVIRASTO

Liikennevirasto on Arctian merkittävin asiakas. 
Arctia on puolestaan Liikenneviraston merkittä-
vin, muttei ainoa, jäänmurtopalveluiden toimit-
taja. Liikennevirasto vastaa talviliikenteestä ja sen 
järjestämisestä Suomessa. Tähän kokonaisuuteen 

kuuluvat mm. alusten jääluokat ja niiden sään-
nöt, satamakohtaiset liikennerajoitukset jääolo-
suhteiden mukaan, jäänmurron käynnistäminen, 
liikenteen avustamisessa käytettävien murtajien 
lukumäärän määrittäminen, jäänmurron keskeyt-
täminen ja päättäminen, sekä yhteistyö muiden 
Itämeren valtioiden kanssa.

Liikennevirasto hankkii jäänmurtopalvelut moni-
vuotisina palvelusopimuksina ja noudattaa julkis-
ten hankintojen hankintalakia. Sopimuksen raken-
teeseen kuuluu sekä jäänmurtajien valmiudessa olo 
korvausta vastaan kiinteänä ajanjaksona, että kor-
vaus jäänmurrosta päivähintaperusteisesti. Sopi-
mus on pyritty rakentamaan niin, että se mah-
dollistaa jäänmurtokapasiteetin joustavan käytön 
jääolosuhteiden vaatimusten mukaisesti.

Liikennevirasto odottaa palveluntuottajilta kus-
tannustehokkuutta sekä toiminnan turvallisuutta,

täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Arctia käy 
säännöllistä keskustelua Liikenneviraston kanssa 
jäänmurtokaudella ja sen jälkeen. Arctialle on 
asetettu tavoitteet mm. laivojen odotusajoista, 
hinausnopeudesta ja niin sanotuista tyhjien siir-
toajojen määristä. Tavoitteiden toteutumista seu-
rataan kauden aikana aktiivisesti yhdessä Liiken-
neviraston kanssa. Vuonna 2017 Arctia täytti sille 
asetetut tavoitteet.

MUUT VIRANOMAISET 

Liikenneviraston talvimerenkulun yksikön sekä 
alusliikennepalvelun eli VTS-keskusten (Vessel 
Traffic Service) ohella tärkeä viranomainen talvi-
liikenteen turvaamisessa on merenkulun turvalli-
suudesta vastaava Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi. Muun muassa kansallisten satamatarkastus-

Kuva: Wärtsilä
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ten avulla Trafi vastaa siitä, että talviliikenteessä 
olevat kauppa-alukset ja niiden miehistöt täyttävät 
viranomaisvaatimukset. Trafi toimii pääsääntöisesti 
myös Arctian alusten luokittajana. Se myös audi-
toi ja valvoo Arctian varustamotoiminnan määrä-
ystenmukaisuutta. 

Trafi edellyttää, että varustamon alukset ovat 
turvallisia ja varustamossa on moitteettomasti toi-
miva kansainvälisen ISM-säännöstön (Internatio-
nal Safety Management) mukainen turvallisuus-
johtamisjärjestelmä (TJJ). Trafin auditoinneissa 
tehdyt poikkeamat on korjattava annettuun mää-
räaikaan mennessä. Arctia vastasi vuonna 2017 

Trafin havaintoihin ja poikkeamiin asianmukaisesti 
ja kehittämällä edelleen käytössä olevaa TJJ:tä. 

KANSAINVÄLISET ASIAKKAAT 

Kansainväliset asiakkaat odottavat, että varustamo 
noudattaa kansainvälisten määräysten lisäksi myös 
asiakkaan edellyttämiä toimintatapoja ja sääntöjä. 
Asiakkaan vaatimukset ovat yleensä tiukempia kuin 
yleiset merenkulun säädökset. Vaatimukset vaihte-
levat asiakkaittain. Ne voivat kohdistua mm. työ-
turvallisuuteen aluksella, toimittajanhallintaan, 
operaatioiden viestintään ja sosiaalisen median 

käyttöön, vastuullisuuteen laajemmin tai aluksen 
päästöihin tietyllä alueella. 

Arctia kehittää omaa toimintaansa siten, että 
se täyttää asiakasvaatimukset yhä paremmin. 
Arctian monitoimimurtajat ja avovesiolosuhteisiin 
paremmin sopivaksi muunnettu jäänmurtaja Otso 
pystyvät toimimaan vaativissakin olosuhteissa kai-
killa maailman merillä. Rahtausten aikana yhteis-
työ asiakkaan kanssa on kiinteää päivittäin. Asi-
akkaat ohjaavat ja seuraavat Arctian toimintaa 
aktiivisesti mm. tarkastuskierroksin, työryhmä-
palaverein ja auditoinnein. 

MUUT SIDOSRYHMÄT 

Arctian muita tärkeitä sidosryhmiä ovat oman 
henkilöstön lisäksi luotsit, satamat, palveluiden 
ja materiaalien toimittajat, media, Suomen ulko-
asiainhallinto sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat. 
Arctia käy jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien sidos-
ryhmiensä kanssa. Arctia pyrkii myös laajemmin 
edistämään suomalaisen meriklusterin näkyvyyttä 
kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Arctia tapaa säännöllisesti ulkopuolisia sidosryh-
miä ja varmistaa myös, että henkilöstöllä ja heitä 
edustavilla etujärjestöillä on riittävästi ajantasaista 
tietoa yhtiön toiminnasta ja tulevaisuuden suunni-
telmista. Arctia kuuntelee tarkasti eri sidosryhmien 
kannanottoja, jotka liittyvät esimerkiksi jäänmur-
topalveluiden laatuun, turvallisuuteen, vastuulli-
suuteen ja yhteistyöhön.
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Ydinviestit ja organisaatio

ARCTIA PITÄÄ HUOLEN SIITÄ, ETTÄ 
MERILIIKENNE SUOMEN SATAMIIN SUJUU 
TALVELLAKIN HÄIRIÖTTÄ

• Suomen kaikki satamat meriväylineen 
voivat jäätyä talvella.

• Suomalaisella jäänmurrolla on vankka yli 
140-vuotinen perinne.

• Jäänmurto turvaa Suomen kauppaa ja 
teollisuutta ja sitä kautta suomalaista 
hyvinvointia.

ARCTIA TUKEE KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA SUOMEN ARKTISTA KASVUA

• Toimiessaan Itämerellä ja muilla merialueilla Arctian jäänmurtajat 
turvaavat osaltaan, ettei herkissä luonnonympäristöissä satu 
onnettomuuksia.

• Arktinen öljyntorjunta on osa Arctian erikoisosaamista.

• Arctian osaaminen jäänmurtajien operoinnissa on maailman kärkeä.

• Monitoimimurtajien ympärivuotinen käyttö tuo kustannustehokkuutta.

• Arktinen operointi auttaa säilyttämään nykyisiä työpaikkoja ja luo 
uusia mahdollisuuksia.

• 

Kuva: Tim Bird
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Arctia on johtava jäänmurto-
palveluiden tuottaja Itämerellä 
sekä luotetuin offshore- ja muiden 
merellisten palveluiden kumppani 
polaarialueilla.

Turvaamme Suomen meri-
liikenteen tehokkaasti Itämeren 
jäätalven olosuhteissa ja luomme 
kasvua palvelemalla kansainvälisiä 
asiakkaita polaarialueilla.

Visio

Missio ORGANISAATIO

Arctia muodostaa konsernin, jonka emoyhtiö 
on Arctia Oy. Arctia Oy omistaa kokonaan (100 
%) tytäryhtiönsä Arctia Icebreaking Oy:n, Arctia 
Offshore Oy:n ja Arctia Management Services Oy:n 
sekä 90 % Arctia Karhu Oy:stä. Arctia Management 
Services Oy perustettiin vuoden 2015 lopussa ja se 
aloitti varsinaisen toimintansa hoitovarustamona 
vuoden 2016 alussa. Emoyhtiö Arctia Oy:n koko 
osakekannan omistaa Suomen valtio ja omistaja-
ohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omis-
tajaohjausosasto. 

Emoyhtiö ja tytäryhtiöistä Arctia Management 
Services Oy tuottavat hallinnollisia palveluita kon-
serniyhtiöille. Muut tytäryhtiöt omistavat aluskan-
nan, toimivat asiakasrajapinnassa ja tekevät rah-
taussopimukset ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. 
Ne voivat myös rahdata aluksia toisiltaan vapaan 
kapasiteetin puitteissa, mikäli siihen on tarvetta. 
Merihenkilöstö on asiakasrajapinnassa toimivien 
tytäryhtiöiden palveluksessa.

Arctialla on hallitus, joka huolehtii yhtiön hal-
linnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitse-
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nan tehtävät on määritelty tarkemmin valiokun-
nan työjärjestyksessä, joka päivitetään vuosittain.

Hallitus nimittää Arctian toimitusjohtajan ja 
päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Toimitus-
johtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituk-
sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti 
ja huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen 
sekä varainhoito on luotettavalla tavalla järjes-
tetty. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiö saa-
vuttaa sille asetetut tavoitteet.

Konsernilla on johtoryhmä, johon kuuluvat toi-
mitusjohtajan lisäksi liiketoimintojen johtajat (jään-
murto ja offshore), talousjohtaja, tekninen johtaja, 
henkilöstöjohtaja, turvallisuuspäällikkö sekä vies-
tintäpäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu kerran vii-
kossa. Johtoryhmän tehtävänä on toteuttaa yrityk-

sen operatiivinen toiminta strategisten ja hallituksen 
antamien linjausten ja konsernin toimitusjohtajan 
ohjauksen mukaisesti. Johtoryhmällä on työjärjestys, 
jossa määritellään sen tehtävät tarkemmalla tasolla. 
Työjärjestys päivitetään kerran vuodessa.

Arctian strategiassa määritellään liiketoiminnan 
pitkän aikavälin tavoitteet ja suuntalinjat. Strate-
giaa päivitetään säännöllisesti vuosittain. Strate-
gian tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään 
tarvittavat toimenpiteet ja seurantamittaristot. 
Strategian linjausten mukaisesti liiketoiminnoille 
ja hallinnon yksiköille määritellään omat tavoit-
teet ja mittaristot. Hallitus ja johtoryhmä seuraavat 
säännöllisesti strategian tavoitteiden täyttymistä, 
asetettujen toimenpiteiden etenemistä sekä mit-
tareiden trendejä.

män (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenelle 
voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Hal-
lituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valit-
see yhtiökokous. Hallitus voi valita keskuudes-
taan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen 
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on pää-
tösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on koko-
uksessa saapuvilla.

Hallituksella on työjärjestys, jossa määritellään 
tarkemmin hallitukselle kuuluvat tehtävät. Työjär-
jestys päivitetään hallituksessa vuosittain. Hallitus 
tekee työskentelystään vuosittain itsearvioinnin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin tulosten 
perusteella. Toimintansa tueksi hallitus on perus-
tanut palkkio- ja nimitysvaliokunnan. Valiokun-
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Päivi Söderholm
hallituksen jäsen
Johtava suunnittelija, Merenkulkualan 
koulutus- ja tutkimuskeskus,  
Turun yliopisto
Hallituksessa vuodesta 2010
Syntymävuosi: 1958
Koulutus: Diplomimerikapteeni

Ilpo Nuutinen
hallituksen varapuheenjohtaja
Hallitusneuvos, Valtioneuvoston kanslia
Hallituksessa vuodesta 2013
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: varatuomari, OTL, KTM

Hanna Masala
hallituksen jäsen
Vice President, Strategy, Fortum City Solutions
Hallituksessa vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1976
Koulutus: KTM

Antti Pankakoski
hallituksen jäsen
Hallituksessa vuodesta 2012
Syntymävuosi: 1954
Koulutus: OTK

Pertti Saarela
hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Finrail Oy
Hallituksessa vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: OTK

Hallitus
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Eero Hokkanen
Viestintäpäällikkö

Johtoryhmässä  
vuodesta 2015
Syntymävuosi: 1985
Koulutus: VTM

Tom Ekegren
Liiketoimintajohtaja, 
jäänmurto
Johtoryhmässä 
vuodesta 2016
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: Merikapteeni

Petri Mikola 
Tekninen johtaja

Johtoryhmässä 
vuodesta 2017 
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: DI

Pia Broumand 
Turvallisuuspäällikkö

Johtoryhmässä 
vuodesta 2016 
Syntymävuosi: 1975

Tero Vauraste
Toimitusjohtaja

Johtoryhmässä  
vuodesta 2010
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Meriupseeri, MSc

Johtoryhmä
Sari Näkki
henkilöstöjohtaja

Johtoryhmässä 
vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: KTM

Kim Höijer
talousjohtaja

Johtoryhmässä 
vuodesta 2018
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: KTM, MBA
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Arctia takaa suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuu-
den toiminnan ympärivuotisesti mahdollistamalla 
talviliikenteen. Tämä muodostaa Arctian vastuulli-
suuden kovan ytimen, jonka ympärille muut sidos-
ryhmävaatimukset kerrostuvat. Vastuullisuuden joh-
taminen tarkoittaa Arctiassa hyvää ja vastuullista 
hallintokulttuuria sekä keskustelua siitä, mikä on 
vastuullista yksittäisissä tilanteissa. Vastuullisuutta 
johtamalla on pystytty kehittämään päivittäisen toi-
minnan laatua ja kestäviä toimintatapoja.

Johtoryhmä vastaa yhteiskuntavastuun johta-
misesta ja kehittämisestä, ja seuraa vastuullisen 
toiminnan toteutumista kuukausittain. Vastuul-
lisuuden vaatimukset pohjautuvat oman toimin-
nan sääntöjenmukaisuuden lisäksi sidosryhmien 
odotuksiin.

Työkaluina vastuullisuuden kehittämisessä ovat 
turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän kehityksen 

politiikat, hyvä hallintotapa, johtamiskäytän-
nöt sekä laajemmin koko turvallisuusjohtamis-
järjestelmä. Järjestelmään sisältyvät myös eetti-
set ohjeet ja tasa-arvosuunnitelma, jotka tukevat 
päivittäistä toimintaa.

Yhteiskuntavastuun johtamiseen kuuluu rapor-
tointi vastuullisuuden toteutumisesta kuukausit-
tain johtoryhmässä ja säännöllisesti hallituksessa. 
Vuonna 2017 otettiin käyttöön myös yhteiskun-
tavastuun johtosääntö, ja vastuullisuus suuntasi 
strategian päivitystyötä. Arctia kertoo valtioneu-
voston kanslian ohjeen (valtioneuvoston periaa-
tepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, liite 3) 
mukaisesti yhteiskuntavastuun toteutumisesta 
ja tavoitteista laajasti vuosittain vuosikertomuk-
sen yhteydessä. Tarkempaa tietoa raportoinnista 
ja raportointiperiaatteista löytyy vuosikertomuk-
sen lopusta.

Arctian arvot näkyvät johtamisessa ja jokapäiväisessä työssä jäänmurtajilla. 
Yhtiön arvot ovat vakiintuneet osaksi varustamon kulttuuria, ja ne ovat 
pysyneet samoina vuodesta 2009.

Yhteiskuntavastuun johtaminen

YHTEISKUNTAVASTUU OSANA  
JOKAISTA PÄÄTÖSTÄ

Arvot

OSAAVA

Haluamme oppia uutta ja jaamme 
osaamistamme työtovereillemme. 
Osaaminen ja tavoitteisiin sitoutu-
minen ovat menestyksemme edel-
lytys.

PALVELEVA

Yhteistyö asiakkaamme kanssa on 
toimintamme perusta. Haluamme, 
että asiakkaamme ovat tyytyväi-
siä, ja heidän tarpeensa ohjaavat 
tekemistämme. Palvelemme aina 
asiakkaitamme hyvin ja olemme 
siitä ylpeitä.

TEHOKAS

Luomme hyvää työilmapiiriä arvos-
tamalla omaa ja muiden työtä. 
Teemme työtämme ammattitai-
toisesti ja turvallisesti sekä varmis-
tamme omalla tehokkuudellamme 
toimintamme jatkuvuuden.
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Yhteiskuntavastuun työpajassa 
olennaisiksi kohteiksi nousivat: 

MURTAJIEN / KALUSTON SAATAVUUS JA 
SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

  Lisää kappaleessa: Jäänmurtopalvelut 

TOIMINNAN FOKUS JA VASTUULLISUUS      

  Lisää kappaleessa: Palvelualueet

ASIAKASPORTFOLION LAAJENTAMINEN JA 
ASIAKASTYYTYVÄISYYS

  Lisää kappaleessa: Toimitusjohtajan katsaus

KILPAILUKYKY / KUSTANNUSTEHOKKUUS  

  Lisää kappaleessa: Palvelualueet

LUOTTAMUS JA SIDOSRYHMÄTYÖ  

  Lisää kappaleessa: Toimintaympäristö

JOHTAMINEN

  Lisää kappaleessa: Henkilöstö ja hallinto

RISKINHALLINTA                                                       
  
  Lisää kappaleessa: Työterveys ja turvallisuus

YHTEISKUNTAVASTUUN OLENNAISET ASIAT on tun-
nistettu Arctian johtoryhmän työpajatyöskentelyssä. 
Perusteena olennaisuuteen käytettiin saatua palau-
tetta sekä tunnistettuja toimintaympäristön muu-
toksia suhteutettuina Arctian vaikutusmahdollisuuk-
siin. Olennaisimmiksi on tunnistettu asiat, jotka ovat 
lähinnä Arctian palveluita. Vuonna 2017 toteutettiin 
ensimmäistä kertaa olennaisuustarkastelun perus-
teella nostettujen seikkojen ja niiden mittareiden 
kuukausiraportointi johtoryhmässä.

Toiminnan suoria ympäristövaikutuksia hillitään 
kehittämällä alusten ja operoinnin turvallisuutta 
sekä päivittämällä nykyisiä aluksia teknisesti. Hyvä 
esimerkki on maailman ympäristöystävällisin jään-
murtaja Polaris. Arctian tarjoamilla öljyntorjunta-
palveluilla puolestaan osallistutaan meriliikenteen 
riskien vähentämiseen. Vastuullisuuskysymyksiä 
nostaa esiin myös toiminta herkillä merialueilla 
ja tähän liittyvät suorat ja välilliset ympäristöris-
kit. Tällöin korostuvat Arctian vahvuudet: polaa-
riluokitettujen alusten tekniset kyvyt sekä osaava 
ja osaamistaan kehittävä henkilökunta. 

Arctian riskejä pitkäjänteisessä toiminnassa ja 
siten myös vastuullisuudessa ovat kotimaan liiken-
nepoliittiset ja jäänmurtajien käyttöön liittyvät lin-
jaukset. Toimintaan arktisilla merialueilla kohdis-
tuu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti erilaisia 
intressejä. Myös nopeasti muuttuva ympäristöasi-
oiden sääntely asettaa omat haasteensa pitkäjän-
teiselle toiminnalle vaikuttaen sekä jäänmurtajiin 
että avustettaviin aluksiin. 

Jäänmurron perinteinen haaste sosiaalisen vas-
tuullisuuden toteuttamisessa on ollut työn seson-
kiluontoisuus. Arctian palveluntarjonnan laajenta-
misella sekä toiminnan jatkuvalla kehittämisellä 
ympärivuotiseksi on merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia Arctialle, sen henkilöstölle 
ja koko suomalaiselle merialalle. Onnistumiseen 
vaikuttaa markkinakehitys ja kyky vastata nopeasti 
muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. 

HALLITUKSEN JA YLIMMÄN JOHDON TAVAT 
SEURATA YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMISTA

Vuonna 2017 otettiin käyttöön yhteiskuntavastuun 
johtosääntö, jossa määritellään vastuullisuustyön 
rakenteet. Olennaisten asioiden seurantaa ja rapor-
tointia kehitettiin. Kaikkia olennaisuustarkastelussa 
nostettuja kokonaisuuksia tarkastellaan mittarei-
den avulla kuukausittain johtoryhmässä. 

Olennaisten asioiden valinta on tapahtunut työ-
pajamuotoisesti. Työpajoissa on keskitytty Arctian 
vastuiden ydinkysymyksiin ja sidosryhmien huo-
lenaiheisiin. Lisäksi on nostettu ilmenneistä sidos-
ryhmien huolenaiheista esiin olennaisimmat sekä 
asetettu niille tavoitteet ja mittarit seurantaa var-
ten. Yhteiskuntavastuun johtamisessa keskityttiin 
vuonna 2017 strategiatyöhön, jossa aktiivisesti huo-
mioitiin olennaisuustarkasteluissa esiin nousseita 
toimintavarmuuden ja asiakasportfolion kysymyk-
siä. Olennaisuustarkastelu tullaan päivittämään 
vuonna 2018 laatujärjestelmätyön yhteydessä.
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Yhteiskuntavastuun johtosäännössä määritel-
lään yhteiskuntavastuun johtamisen periaatteet, 
keinot tilannekuvan ylläpitämiseen sekä seuranta 
ja raportointi. Kuukausiraportointiin sisällytet-
tiin vuonna 2017 johtosäännön mukaisesti uudet 
alueet: sidosryhmien osoittamat huolenaiheet 
ja yritysvastuupoikkeamat. Näitä kuvaavia mit-
tareita ovat mm. ympäristövahingot, riskienhal-
linnan virheet, merkittävät poikkeamat palvelun 
laadussa tai saatavuudessa, sekä sidosryhmien 
suorat yhteydenotot yhtiön toimintaan liittyen. 
Vuoden 2018 aikana Arctia aikoo ottaa käyttöön 
laatujärjestelmän, joka tukee jatkossa sidosryh-
mien palautteen huomiointia ja vastuullisuuden 
tilannekuvan ylläpitoa.

hallitukselle vastaavat toimitusjohtaja ja johtoryh-
män jäsenet vastuualueidensa mukaan.

ARCTIAN HYVÄKSYMÄT TAI  
EDISTÄMÄT ULKOPUOLISTEN  
TOIMIJOIDEN PERIAATTEET TAI ALOITTEET

Arctia jatkoi vuonna 2017 aktiivista osallistumista 
Arktisen talousneuvoston (Arctic Economic Council, 
AEC) työhön. Talousneuvosto edistää arktisella alu-
eella toimivien yritysten ja elinkeinoelämän yhteis-
työtä sekä alueen kestävää taloudellista kehitystä. 

AEC valitsi toukokuussa 2017 Arctian toimitus-
johtaja Tero Vaurasteen puheenjohtajakseen kaksi-
vuotiskaudelle 2017–2019. Tämän suomalaisen elin-
keinoelämän puheenjohtajuuskauden tavoitteena 
on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
edistää ennustettavaa sääntelyä ja suomalaisyri-
tysten arktisen liiketoiminnan kannalta tärkeitä 
infrastruktuuri-investointeja. Puheenjohtajuuskau-
den viisi läpileikkaavaa teemaa ovat:

• Liiketoimintayhteyksien vahvistaminen arktis-
ten maiden kesken

• Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön edistä-
minen infrastruktuuri-investoinneissa

• Vakaiden ja ennustettavien sääntelyjärjestel-
mien tukeminen

• Parempi tiedon jakaminen elinkeinoelämän ja 
tutkimusmaailman kesken, sekä

• Alkuperäiskansojen perinnetiedon, kestävän 
kehityksen ja pienten ja paikallisten yritysten 
huomiointi kaikessa toiminnassa.

Johtoryhmässä käsiteltiin vuonna 2017 whistle 
blowing -järjestelmää ja sen mahdollista käyt-
töönottoa osana strategiatyöskentelyä. Järjes-
telmä suojaa henkilöllisyyttä, kun ilmoittaja haluaa 
raportoida rikkeestä tai sen epäilystä yhtiössä. Jär-
jestelmän käyttöönoton valmistelu päätettiin sitoa 
osaksi hyvän hallintotavan kehitystyötä. Lisäksi 
Arctiassa kehitetään sisäisen innovoinnin ja kehi-
tystyön kanavia henkilöstölle. Kanaviin kuuluu kes-
kitetty keksintöilmoitusten, innovaatioehdotusten 
ja opinnäytetöiden käsittely.

Hallitus käsittelee Arctian onnistumista yhteis-
kuntavastuullisessa toiminnassaan ja olennaisten 
vastuittensa toteuttamisessa hallituksen kokousten 
yhteydessä. Yhteiskuntavastuuasioiden esittelystä 
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jen ja eri maiden tärkeille sijoittajille, päättäjille 
ja avainyrityksille. Ryhmä toimii läheisessä yhteis-
työssä Meriteollisuus ry:n kanssa.

Suomen Varustamot ry:n jäsenenä Arctia on 
sitoutunut varustamojen tavoitteeseen vähentää 
merenkulun päästöjä 50 % vuoteen 2050 men-
nessä. Suomalaiset varustamot ovat sitoutuneet 
vähentämään myös typpipäästöjä.

ARCTIAN JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA 
EDUNVALVONTAORGANISAATIOISSA

Kotimaa:
• Suomen Varustamot ry 
• Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry
• Meriliitto ry
• Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyh-

distys ry (Merikotka)
• Harjoittelumylly ry 
• Suomalais-Venäläinen kauppakamari- 

yhdistys ry (SVKK)
• Team Arctic Finland

Kansainväliset: 
• Arktinen talousneuvosto (Arctic Economic 

Council, AEC)
• World Ocean Council
• Association of Arctic Expedition Cruise  

Operators, AECO
• The European Community Shipowners’  

Associations, ECSA (Suomen Varustamot ry:n 
kautta)

RISKIENHALLINTA on erottamaton osa varusta-
motoimintaa. Arctiassa tehdään riskikartoituksia 
ja varmistetaan, että niihin sisältyvät myös yhteis-
kuntavastuun riskiarvioinnit. Koko konsernin riski-
katsaus päivitettiin marraskuussa 2017. 

Jäänmurron lyhyen aikavälin riskit liittyvät esi-
merkiksi alusvahinkoihin. Pidemmän aikavälin  
riskit puolestaan liittyvät mm. suhteellisen nopei-
siin ja radikaaleihin muutoksiin talviliikenteessä 
käytettävässä aluskannassa ja niiden palvelutar-
peissa sekä paikallisten sääolosuhteiden kehi-
tyksessä. Näitä riskejä Arctia hallitsee hyvällä 
varustamotoiminnalla ja muutosten aktiivisella 
seurannalla.

Polaaristen alueiden merellisten palveluiden 
markkinoilla merkittävimmät riskit liittyvät maa-
ilmantalouden haastavaan tilanteeseen sekä toi-
mintaan herkillä merialueilla. Markkinariskejä 
pyritään hallinnoimaan aktiivisella markkinaseu-
rannalla, palveluportfoliota laajentamalla sekä 
yhteistyöllä asiakkaiden, viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Toiminnan muita riskejä pyri-
tään hallinnoimaan kuluja seuraamalla sekä katta-
vin vakuutuksin. Ympäristöriskien hallinnoinnissa 
keskeisellä sijalla ovat Arctian polaariluokitettujen 
alusten tekniset kyvyt sekä osaava ja osaamistaan 
kehittävä henkilökunta.

Arctian keskeisin operatiivinen riski on aluskan-
nan vanhentuminen. Konsernissa alusten teknistä 
luotettavuutta pidetään yllä tekemällä huollot ja 
kunnossapidot pitkän aikavälin huoltosuunnitel-
man mukaan sekä uusilla teknisillä ratkaisuilla. 

Arctia on suomalaisena arktisen alueen huip-
puosaajana myös Team Arctic Finland -yhteistyö-
ryhmän jäsen. Ryhmässä on yhteensä 19 jäsentä 
mukaan lukien Ilmatieteen laitos ja Työterveyslai-
tos. Team Arctic -ryhmä toimii ensi sijassa jäsenyri-
tystensä ja -organisaatioidensa myynnin tukena. 
Team Arctic hakee ryhmän jäsenille kasvumahdol-
lisuuksia ja uusia asiakkuuksia 1-3 vuoden tähtäi-
mellä. Yhteistyössä kehitetään kestävää liiketoi-
mintaa ja tarjotaan suomalaisia kokonaisratkaisuja 
vaativien olosuhteiden tarpeisiin. Kokonaiskonsep-
teja on vuoden 2017 aikana esitelty monille eri alo-

Kuva: David Goldman
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Kesällä 2017 toteutettiin Kontion määräaikais-
huollot ja loppuvuonna Fennican telakointi. 

Jäänmurtaja Polaris suoriutui ensimmäisestä 
kaudestaan erinomaisesti ja on laivaston tehok-
kain murtaja. Polaris telakoitiin kesäkuussa ensim-
mäisen talven jälkeisiä takuukorjauksia varten.

Polaaristen markkinoiden kehitys kokonaisuu-
dessaan muodostaa yhtiölle sekä riskejä että mah-
dollisuuksia. Arktisten ja subarktisten energia-
projektien jatko riippuu pitkälti öljyn ja kaasun 
maailmanmarkkinahinnoista, poliittisista valin-
noista sekä kansainvälisten suhteiden kehityk-
sestä. Öljy- ja kaasuhankkeiden lisäksi Arctialla 
on kokemusta esimerkiksi offshore-tuulivoiman 
rakentamiseen sekä merikaapelien laskuun tar-
vittavien merellisten palveluiden tuottamisesta. 

Tutkimustoiminta niin arktisella alueella kuin 
Etelämantereella on vilkasta ja yhä tärkeämpää 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi. 
Myös risteilymatkailun odotetaan lisääntyvän 
näillä alueilla. Erilaisten offshore-palveluiden sekä 
tutkimus- ja matkailusektorien lisäksi valtiollisilla 
toimijoilla on tarvetta jäänmurtopalveluille. 

Arctia hallinnoi markkinariskejä kokonaisuutena 
vaihtoehtoisten asiakkuuksien ja palvelumuoto-
jen avulla. Monipuolinen laivasto on huomattava 
vahvuus.

Satamajäänmurron ja saattohinaustoiminnan 
keskeisimpiä liiketoimintariskejä ovat vaihtelevista 
talviolosuhteista johtuva kysynnän vaihtelu sekä 
hinaustarpeiden vaihtelevuus erityisesti kesäai-
kana. Näillä vaihteluilla on merkittävä vaikutus 

yhtiön talouteen. Riskejä hallitaan tarkoituksenmu-
kaisilla sopimusrakenteilla sekä kulujen hallinnalla.

Yhteiskuntavastuun kuukausiraportoinnissa 
alettiin vuonna 2017 käsittelemään säännöllisesti 
omana asiakohtanaan myös SIDOSRYHMIEN ESIIN 
NOSTAMIA HUOLENAIHEITA. Huolenaiheet otet-
tiin huomioon vastuullista toimintaa suunnitelta-
essa. Olennaisuustarkastelun yhteydessä sidosryh-
mien esiin nostamia huolenaiheita täydennettiin 
asiakkailta ja valtion omistajaohjauksesta saadulla 
palautteella. Tästä materiaalista pyrittiin olennai-
suustarkastelun avulla löytämään Arctialle ja sen 

strategialle merkittävimmät tekijät, joissa myös 
Arctian vaikutusmahdollisuudet ovat realistiset.

Sidosryhmien huolenaiheet näkyvät näin suo-
raan myös vastuullisuuden painopisteissä, jotka on 
listattu edellä esitettyyn taulukkoon ”Yhteiskun-
tavastuun olennaiset kohteet”. Nämä painopisteet 
ovat monin osin keskeisiä Arctian jokapäiväisessä 
toiminnassa. Arctia pyrkii kuitenkin sisällyttämään 
näitä elementtejä yhä vahvemmin strategiaansa ja 
ennen kaikkea keskustelemaan niistä enemmän 
sidosryhmiensä kanssa.

Kuva: Essi Haapaniemi
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Arctia-konsernin tärkeimmät TALOUDELLISET 
TAVOITTEET ovat kannattava liiketoiminta, posi-
tiivinen operatiivinen kassavirta ja ylläpitoinves-
tointien kattaminen omalla kassavirralla. Lisäksi 
kaluston käyttöasteen nosto on pitkän tähtäimen 
kannattavuuden näkökulmasta yksi tärkeimmistä 
tavoitteista. Taloudelliset tavoitteet asetetaan jokai-
selle liiketoiminnalle erikseen ja niiden toteutumista 
seurataan kuukausittain. Tärkeimmät taloudelliset 
mittarit ovat käyttökate, liikevaihto, liikevoitto ja 
kassavirta sekä oman pääoman tuotto, sijoitetun 
pääoman tuotto ja vakavaraisuus. Mittareiden 
toteutumat esitetään tilinpäätöstiedoissa.

Vuonna 2017 Arctia saavutti taloudelliset tavoit-
teensa vain osittain. Toiminta oli konsernitasolla 

Arctian tehtävänä on tuottaa jäänmurtopalveluita tehokkaasti ja kannattavasti. Jään-
murtajamme varmistavat suomalaisen viennin ja tuonnin talvikaudella ja takaavat talou-
delliset edellytykset myös maan pohjoisille satamille ja pohjoisen alueen elinkeinoille.

Taloudellinen vastuullisuus 

JÄÄNMURTAJAT TAKAAVAT  
ULKOMAANKAUPALLE VÄLTTÄMÄTTÖMÄN 
MERIYHTEYDEN YMPÄRI VUODEN

kannattavaa liiketulokseen asti, mutta nettotu-
los oli tappiollinen. Konsernin liiketoiminnan kas-
savirta säilyi positiivisena. Investoinnit katettiin 
operatiivisella kassavirralla ja kassavaroilla. Tar-
kastelukaudella ei otettu uutta pankkilainaa ja 
olemassa olevaa lainaa maksettiin takaisin 2,9 mil-
joonaa euroa. Osinkoa tilikaudelta 2017 maksettiin 
1,5 miljoonaa euroa. Tase- ja rahoitusasema eivät 
muuttuneet vuoden aikana oleellisesti. 

Kassavirran hallinnan ja investointien pitkäjän-
teisen suunnittelun merkitys kasvaa tulevaisuu-
dessa entisestään. Kaluston käyttöasteen nosto 
erityisesti offshore-liiketoiminnassa on keskeistä 
kannattavuuden parantamiseksi.  

Tulosseurannassa tärkeää on, että seuranta on 
ajantasaista ja luotettavaa, jotta tulosten perusteella 
voidaan tehdä tarvittavia liiketoiminnallisia päätök-
siä. Tilikauden 2017 aikana jatkettiin talouslukujen 
ennustamisen kehittämistä perustamalla kuukausit-
tain kokoontuva ennusteryhmä. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin kassavirran ja kassanhallinnan seuran-
taan. Investointien ja hankintojen tehostamiseen ja 
suunnitelmallisuuteen panostettiin valmistelemalla 
uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Varsi-
nainen operatiivinen tuotantoon siirtyminen tapah-
tuu vaiheittain kuluvan vuoden aikana. 

Uuden ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyt-
töönottoa jatkettiin vuonna 2017 ja samalla siir-
ryttiin vastaanottamaan vain verkkolaskuja koti-
maisilta toimittajilta. Vuoden 2018 budjetoinnissa 
alusten henkilöstöä osallistutettiin aikaisempaa 
enemmän mm. huoltosuunnitelmien tekoon, mitä 
myös uusi toiminnanohjausjärjestelmä tukee.

Vuoden 2018 painopistealueita ovat talous- ja 
operatiivisia tietoja yhdistävien toiminnan tehok-
kuusindikaattoreiden luominen ja seuraaminen 
sekä vaiheittainen siirtyminen rullaavaan 12 kuu-
kauden tulosennustamiseen. Myös käyttöpääoman 
kiertonopeutta sekä pidempiaikaista suunnitelmal-
lisuutta alusten elinkaari-investoinneissa pyritään 
parantamaan.

Yhtiön on oltava riittävän vakavarainen, jotta 
aluskantaan liittyvät investoinnit voidaan toteut-
taa. Bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2017 noin 5,7 
M€, josta ylläpitoinvestointien määrä oli 5,2 mil-
joonaa euroa. Omavaraisuus säilyi terveellä 50 pro-
sentin tasolla. Suhteellinen nettovelkaantuminen 
kasvoi hieman lähinnä käteisvarojen vähenemisen 
seurauksena, vaikka uutta ulkopuolista rahoitusta 
ei tilikaudella nostettukaan.
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Arctia ei saa valtiolta taloudellista tukea. Val-
tio-omistaja edellyttää, että tulevat investoinnit 
rahoitetaan yhtiön omalla ja itse hankitulla vie-
raalla pääomalla. 

Arctian merkittävimpänä taloudellisena vaiku-
tuksena voidaan pitää varsinkin Suomen pohjoisilla 
alueilla elinkeinoelämän jatkuvuuden takaamista 
pitämällä talvikaudella meriväylät avoimina ja tur-
vallisina. Suomen tuonnista ja viennistä valtaosa 
kuljetetaan meritse, minkä vuoksi meriliikenteen 
ympärivuotisen sujuvuuden varmistaminen on elin-
keinotoiminnan jatkuvuuden kannalta oleellista.

YLEISHYÖDYLLISET TUET JA SPONSOROINTI

Vuonna 2013 tehdyn periaatepäätöksen mukaan 
Arctia ei tue tai sponsoroi lainkaan urheilua eikä 
tee urheiluun liittyviä yhteistyösopimuksia. Arctia 
ei myöskään tue puoluepoliittisesti tai uskonnolli-
sesti sitoutuneita tahoja. Vuonna 2017 Arctia lah-
joitti joululahjavarat Suomen merimuseon tuki 
ry:lle Kotkassa sijaitsevan jäänmurtaja Tarmon 
sankarivainajien muistomerkin kunnostamiseksi.

TALOUDELLISET RAHAVIRRAT SIDOSRYHMILLE, M€  
2017 2016 2015 

ASIAKKAAT    

Liiketoiminnan tuotot 49,0 60,8 68,5

    Liikevaihto 48,9 60,7 62,1

    Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 6,4

 

TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT 16,1 14,3 19,3

Materiaali- ja palveluostot 8,2 7,0 9,2

Muut liiketoiminnan kulut 7,9 7,3 10,1

 

HENKILÖSTÖ 20,8 21,3 20,5

Henkilöstökulut 20,8 21,3 20,5

    

JULKINEN SEKTORI 0,3 1,4 2,0

Verot (välittömät verot) 0,3 1,4 2,0

 

YLEISHYÖDYLLISET TAHOT 0,0 0,0 0,0

Annetut tuet ja lahjoitukset 0,01 0,01 0,01

 

OSAKKEENOMISTAJAT 4,6 7,5 7,9

Omistajille maksetut osingot 4,6 7,5 7,9

 

RAHOITTAJAT 1,2 1,4 0,8

Rahoituskulut (netto) 1,2 1,4 0,8

 

YHTIÖN OMAN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JÄÄVÄT VARAT -1,5 14,8 17,9

 

NETTOINVESTOINNIT 5,6 131,6 14,8

Luvut on raportoitu kirjanpidon mukaan suoriteperusteisesti miljoonina euroina.
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VEROJALANJÄLKI VUONNA 2017 

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta 
yhteiskunnalle maksettavia veroja ja veroluonteisia 
maksuja. Arctian verojalanjälki oli 4,2 M€ vuonna 
2017 (hankintojen arvonlisäverot mukaan lukien 
10,4 M€). Verojalanjäljen suurin osuus oli palkkoi-
hin liittyvät palkkaverot sekä työnantajamaksut, 
yhteensä 5,4 M€.

Arctialle on keskeistä hoitaa veroihin liittyvät 
asiat laadukkaasti ja täsmällisesti. Verosuunnit-
telu sekä veroihin liittyvät ilmoitukset ja rapor-
tointi tehdään pääasiassa yhtiön talousyksikössä. 
Tarvittaessa käytetään apuna ulkopuolisia vero-
asiantuntijoita. Verosuunnittelua tehdään elin-

keinoverolain sallimissa puitteissa. Suunnittelua 
tehdään käyttöomaisuuteen liittyvien poistojen 
osalta tarkoituksena tasata verotettavaa tuloa eri 
tilikausina. Veron maksamisen periaatteena on, 
että verot maksetaan siihen maahan, jossa vero-
velvollisuus on syntynyt. 

Kaikki Arctia-konsernin yhtiöt ovat suomalaisia. 
Kaikki verot on maksettu ja tilitetty pääasiassa Suo-
meen. Arctialla ei ole sivuliikkeitä muissa maissa. 
Vuoden 2017 aikana on palveluita myyty myös 
Venäjälle, mutta paikallisen verolainsäädännön 
mukaan palvelumyynnistä ei aiheutunut Venäjälle 
maksettavia veroseuraamuksia, koska palveluntar-
joajalla ei ollut Venäjällä kiinteää toimipaikkaa.

YLEISHYÖDYLLISET TUET  
JA SPONSOROINTI, €

2017 2016 2015 

Lapset ja nuoret 550 0 200

Tiede, tutkimus ja koulutus 7 500 12 500 11 044

Kulttuuri 0 0 0

Liikunta ja urheilu 0 0 0

Poliittiset tuet 0 0 0

Kansalais- ja 
ympäristöjärjestöt 1 700 1 000 1 100

Arvonlisäverot, myynnit

Arvonlisäverot, hankinnat

Palkkaverot

Työnantajamaksut

Kiinteistöverot

 Tuloverot

Lähdeverot

2016

2015

2017

0,01

0,
01

5,
44

5,
24

5,
45

0,01
1,991,17

1,82

3,
25

3,
12

2,
89

0,54

0,
04

1,03

1,67

0,39

0,
2

2017
10,4 M€
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PAIKALLISYHTEISÖT tarkoittavat Arctialle ennen 
kaikkea Perämerenkaaren ja muun Suomen ran-
nikon asukkaita. Arctia tuo niin kotimaassa kuin 
ulkomailla esiin Suomen arktista osaamista ja näkö-
kulmiaan arktisen alueen kehitykseen.

Arktinen talousneuvosto valitsi Arctian toimi-
tusjohtaja Tero Vaurasteen puheenjohtajakseen 
kaksivuotiskaudelle 2017–2019. Yhtenä puheen-
johtajakauden pääteemoista on alkuperäiskanso-
jen perinnetiedon, kestävän kehityksen ja pienten 
ja paikallisten yritysten huomiointi kaikessa toi-
minnassa. Tätä teemaa Vauraste piti vuoden 2017 
aikana esillä myös roolissaan Lapin lähettiläänä eli 
Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalo House 
of Laplandin kumppanina.

Helsingissä Arctia toimii paikallisesti yhteistyössä 
naapurinsa ulkoasiainministeriön sekä Helsingin 

Yhteistyössä satamien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa talvi- 
merenkulku toimii koko Suomen rannikolla. Arctia vahvistaa osaamistaan 
tutkimus- ja koulutusyhteistyöllä sekä strategisin kumppanuuksin ja on  
mukana rakentamassa pohjoisten alueiden kestävää tulevaisuutta.

Yhteiskunta ja ihmisoikeudet

LUOTETTAVASTI POHJOISEEN

kaupungin matkailun (Visit Helsinki) kanssa. Kesällä 
2017 Arctia pystytti Katajanokalle kyltin, jossa ker-
rotaan jäänmurrosta ja jäänmurtajista suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Kylttiä olivat toivoneet niin 
Katajanokan asukkaat kuin matkailijat ja matkai-
luoppaat. Vuonna 2018 kyltit pyritään saamaan 
myös Tervasaareen ja Korkeasaareen, mihin jään-
murtajalaituri selvästi näkyy.

Arctia ilmoittaa jäänmurtajatukikohdan poikke-
uksellisista äänistä ja valoista internet-sivuillaan ja 
lisäksi suoraan kaupunginosayhdistys Katajanokka-
seuralle. Jäänmurtokauden alkaessa ja päättyessä 
kaikista satamatoimintojen tavanomaisista äänistä 
ei ilmoiteta erikseen. Arctia Karhu Oy:n kotipaikka 
on Kemi, ja yritys tekee yhteistyötä erityisesti Lapin 
pelastustoimen kanssa.

Arctia perehdyttää uusia merenkulkijoita Har-
joittelumylly ry:n kautta. Arctia oli mukana Suo-
men Varustamoiden sekä yhdeksän merenkulkuop-
pilaitoksen kanssa perustamassa Harjoittelumyllyä. 
Sen tarkoituksena on koordinoida ja edistää har-
joittelupaikkojen tehokasta käyttöä aluksilla. Näin 
tuetaan suomalaista merenkulun opetusta aluk-
silla tapahtuvan käytännön harjoittelun kautta. 
Arctian aluksilla oli vuonna 2017 yhteensä 86 (93 
vuonna 2016) harjoittelijaa.

Arctia panostaa suomalaisen merenkulun tule-
vaisuuteen myös tutkimusyhteistyöllä ammattikor-
keakoulujen, yliopistojen ja muiden organisaatioi-
den kanssa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä 
tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän välistä vuo-
ropuhelua kehitettiin vuonna 2017 muun muassa 
Arctic 100 -tutkimusmatkalla halki Luoteisväylän.

Kuva: David Goldman
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LAHJONNAN JA KORRUPTION EHKÄISYYN kiin-
nitetään Arctiassa huomiota. Konsernissa on käy-
tössä eettinen ohjeistus, jossa on määritelty koko 
henkilöstöä koskevat toimintaperiaatteet lahjon-
nan ja korruption ehkäisemiseksi.

KILPAILUOIKEUDELLISTEN SÄÄNNÖSTEN noudat-
taminen huomioidaan Arctiassa sekä kansallisessa 
että kansainvälisessä kilpailussa. Arctian eettisessä 
ohjeistuksessa määritellään mm. miten toimitaan 
luottamuksellisen tiedon kanssa.

LAINSÄÄDÄNNÖN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTA-
MISTA valvovat toimiva johto, alusten päälliköt 
sekä muut esimiehet. Tilintarkastajat valvovat, että 
yhtiö noudattaa taloushallintoon liittyvää lainsää-
däntöä kuten kirjanpitolakia ja -asetusta sekä osa-
keyhtiölakia. Viranomaiset auditoivat Arctiaa yri-
tyksenä ja varustamona vuosittain.

ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN vaikuttavat palvelu-
suoritteiden onnistuminen, palvelutason toteutu-
minen ja näistä muodostuva kokonaisuus. Pitkällä 
aikavälillä myös kaluston uusiminen ja sen huolto- 
ja käyttöasteen pitäminen hyvällä tasolla paran-
tavat asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden luotta-
musta palvelun saatavuuteen. 

Arctian suora sopimusasiakas Suomessa on jään-
murtopalveluita tilaava Liikennevirasto. Arctian 
palveluiden näkökulmasta suoria asiakkaita ovat 
myös Suomeen ja Suomesta liikennöivät varusta-
mot miehistöineen. Loppuasiakkaana Suomessa on 
maan ulkomaankauppa ja teollisuus, ja siten koko 

suomalainen yhteiskunta laajasti ymmärrettynä. 
Ulkomailla suoria asiakkaita ovat kansainväliset 
sopimusasiakkaat.

Arctian suoriutumista palvelutuotannostaan seu-
rataan yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Liiken-
nevirasto järjestää vuosittain sidosryhmäkyselyn, 
jossa arvioidaan talviliikennejärjestelmän suju-
mista.  Lisäksi Arctian palveluntuotantoa seura-
taan avustus, hinaus ja siirtoajo kerrallaan kuu-
kausittain kunkin aluksen osalta.

Laadullista palautetta asiakkailta ja sidosryh-
miltä saadaan myös vuosittaisissa jäänmurron ja 
satamajäänmurron päätöskokouksissa, joissa sidos-
ryhmiä on paikalla laajalti. Koska suoria asiakkaita 
on määrällisesti vähän, yhteydenpito asiakkaisiin 
ja palautteen saanti on operointikausien aikana 
päivittäistä. Tärkeimpien asiakkaiden kannalta 
Arctian merkittävimmät mittarit ovat jäänmurta-
jien odotusajat.

Vuonna 2017 Arctia täytti sille asetetut palvelu-
tasovaatimukset ja sai sidosryhmäkyselyssä tavoit-
teen mukaisen hyvän arvosanan. Myös kansainvä-
lisiltä asiakkailta suoraan saatu palaute oli pääosin 
kiitettävällä tasolla.

TALVILIIKENNE  
SUOMEN SATAMIIN* 2017 2016 2015 

Ilman odotusta läpi 
päässeiden alusten osuus (%) 93 98 97 

Odotusta, alus (kpl) 295 211 111  

Keskimääräinen odotusaika 
/alus (h) 3,91 3,42 4,97  
 

*Kaikkien Liikenneviraston rahtaamien jäänmurtajien yhteiset 
suoritustiedot

Talvimerenkulkua  
140 vuotta 
satavuotiaassa 
Suomessa

Suomen talvimerenkulun voidaan katsoa alka-
neen, kun ensimmäinen suomalainen jää-
vahvistettu höyrylaiva s/s Express II aloitti lii-
kennöinnin Hangon ja Tukholman välillä 15. 
joulukuuta vuonna 1877. Arctia juhlisti talvi-
merenkulun alkamisen tasavuosipäivää kut-
sumalla kaikkien Suomen talvimerenkulun 
varhaisvaiheissa aktiivisesti mukana olleiden 
organisaatioiden tai näiden perinteen jatka-
jien edustajat tasavuotisjuhlakahveille jään-
murtaja Sisulle 15. joulukuuta 2017. 

Arctia on vuoden 2017 aikana muistanut 
talvimerenkulun historiaa monella tavalla. 
Yhtiö muun muassa kustansi jäänmurtaja Tar-
mon sankarivainajien muistomerkin kunnosta-
misen Kotkassa ja solmi Suomen merimuseon 
kanssa yhteistyösopimuksen jäänmurtoon 
liittyvän kulttuuriperinnön tallentamisesta. 
Lisäksi Arctia järjesti tapahtumapäivän kai-
kille jäänmurtajilta eläköityneille merimiehille 
ja organisoi yhteistyökumppaneiden kanssa 
luentotilaisuuden jäänmurron historiasta Tie-
teen päivillä.
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PALVELUIDEN TURVALLISUUS ja laajemmin meren-
kulun turvallisuus on Arctialle tärkein yksittäinen 
vastuullisuuden alue. Palveluiden turvallisuutta hal-
linnoidaan osana alusturvallisuutta. Arctia ylläpi-
tää ja kehittää alustensa ja koko varustamon tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmää jatkuvasti. 
Koko varustamossa on käytössä turvallisuusjohta-
misjärjestelmä (TJJ), jota on varmistettu auditoin-
neilla sekä aluksilla, että konttorilla. Järjestelmään 
liittyvä koulutus aloitettiin aluksilla ja toimistolla.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on auditoi-
nut varustamon turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja 
myöntänyt varustamolle viiden vuoden sertifikaa-
tin. Uusimman jäänmurtajan Polariksen operointi 
oli vuonna 2017 edelleen takuunalaista. Takuuai-
kaiset asiat ovat liittyneet rakenteellisiin työsuoje-
lumääräyksiin ja erilaisiin uutta teknologiaa hyö-
dyntävän aluksen vikoihin, sekä niistä aiheutuvien 
ympäristöhaittojen, operoinnin keskeytymisten ja 
taloudellisten menetysten minimointeihin. Uuden-
tyyppisen aluksen käyttöönottoon ja turvallisuu-
teen valmistauduttiin kattavin koulutuksin. 

Trafi katsastaa Arctian alukset vuosittain. Audi-
toinneista ja katsastuksissa tehdyistä havainnoista 
on laadittu toimenpide- ja korjaussuunnitelmat, 
jotka on toteutettu edellytysten mukaisesti. Vuo-
den 2017 aikana auditoinneissa tai katsastuksissa 
ei ole esiintynyt vakavia poikkeamia.

Vuonna 2017 aloitettiin työ Arctian alusten luo-
kittamiseksi vastaamaan kansainvälisen merenkul-
kujärjestön IMO:n (International Maritime Orga-
nization) polaarikoodin (Polar Code) vaatimuksia. 
Polaarikoodi on kansainvälisesti sitova oikeusnormi, 

jolla maailman pohjoisimmilla ja eteläisimmillä 
merialueilla liikkuville aluksille säädetään muita 
alueita tiukempia turvallisuus- ja ympäristönsuoje-
lumääräyksiä merenkulun riskien minimoimiseksi. 
Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimuk-
set tulivat voimaan jo 1.1.2017, ja koodin mukaiset 
miehistön pätevyys- ja koulutusvaatimukset astu-
vat voimaan heinäkuussa 2018. 

Arctiasta tulee vuoden 2018 aikana yksi ensim-
mäisistä varustamoista maailmassa, jolla on lai-
vastossaan useampi polaarikoodin vaatimusten 
mukaisesti luokitettu alus. Muuta merenkulkua 
tiukempien turvallisuus- ja ympäristösääntöjen 
noudattaminen nähdään Arctiassa paitsi vastuul-
lisena toimintana, myös merkittävänä kilpailuteki-
jänä merellisten palveluiden markkinoilla. 

Henkilöstön huomiota on kiinnitetty turvalli-
suuteen sisäisellä turvallisuuskampanjalla. Työta-
paturmien määrää on vuoden 2017 aikana saatu 
vähennettyä. Jatkossa huomiota kiinnitetään 
tavanomaisesta poikkeavien tilanteiden, kuten 
siirtoajojen tai erityisten satamakäyntien, suun-
nitteluun ja niiden aikaisiin toimintatapoihin. 

Nordican käydessä Reykjavíkissa lokakuussa 
2017, miehistön nopea ja ammattitaitoinen toi-
minta pelasti vierailijan, joka sai sydänkohtauk-
sen aluksen komentosillalla. Hätäensiapuun osal-
listunut henkilökunta palkittiin varustamon omalla 
turvallisuuspalkinnolla.

Arctia huomioi kaikessa toiminnassaan ympäris-
tön ja noudattaa ISM-koodin (International Safety 
Management Code) ja IMO:n MARPOL-yleissopimuk-
sen (International Convention for the Prevention of 
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Pollution from Ships) määräysten lisäksi kansallisia 
ohjeita ja määräyksiä. Kansainvälisten ja kansallis-
ten ohjeiden ja määräysten tiheät muutokset työl-
listävät henkilökuntaa niin aluksilla kuin maissa.

IHMISOIKEUDET huomioidaan Arctiassa ja niitä 
kunnioitetaan. Arctialla on kestävän kehityksen 
politiikka, jossa osoitetaan selväsanaisesti sitoutu-
minen ihmisoikeuksiin. Lisäksi Arctiassa on eettiset 
ohjeet, joissa huomioidaan ihmisoikeudet. 

Liikkuessaan alueilla, joissa jääolot vaikutta-
vat alkuperäiskansojen elinkeinoihin tai muuhun 
elinpiiriin, Arctia käy vuoropuhelua alkuperäis-
kansojen edustajien kanssa. Esimerkiksi Nordican 
matkatessa Luoteisväylän halki heinäkuussa 2017, 
yhteistyötä tehtiin Nunavut Impact Review Boar-
din sekä Nunavut Fisheries and Marine Training 
Consortiumin kanssa. Jälkimmäisen organisaation 
edustajat olivat myös matkalla mukana tarkkaile-
massa toimintaa.

Lasten oikeudet Arctia huomioi esimerkiksi tuke-
malla henkilöstönsä perhevapaiden pitämistä. Joka 
vuosi järjestetään varustamon perhepäivä, jonne 
kaikkien arctialaisten läheiset ovat tervetulleet.

PERHEVAPAAT

2017 2016 2015 
hlöä pvt hlöä pvt hlöä pvt

Miehet 14 395 13 341 10 235

Naiset 2 273 2 438 3 642

TOIMITUSKETJUN HALLINTA kehittyi ja HANKINTA-
PERIAATTEITA noudatettiin vuonna 2017. Vuonna 
2017 kaikki yhtiön hankinnat siirtyivät sähköiseen 
toiminnanohjausjärjestelmään yhdessä huolto- ja 
kunnossapitopuolen kanssa.

Varsinaiset palvelunsa Arctia tuottaa pääsään-
töisesti itse, eikä se ketjuta töitä eteenpäin. Kor-
jaus- ja kunnossapitotöiden tekemiseen ja erityis-
osaamista vaativiin töihin käytetään nimettyjä 
aliurakoitsijoita. Kaikki merkittävät aliurakoitsi-
jat on auditoitu. Aliurakoitsijoiden auditointien 
kehittämistä jatketaan.

Toimittajien ja palveluntarjoajien valinnassa sekä 
sopimuspohjissa on pyritty estämään palveluiden 
edelleen ketjuttaminen. Mahdollisista toimittajien 
henkilöstölle tapahtuneista vahingoista on vaa-
dittu poikkeamailmoitus ja aliurakoitsijoiden töi-
den valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Arctialla käytössä olevat työluvat, työmaapalave-
rit ja työsuunnitelmat ulottuvat koskemaan myös 
aluksella työskenteleviä aliurakoitsijoita. Näin pyri-
tään varmistamaan työturvallisuus Arctian aluksilla 
kaikille niillä työskenteleville.

Arctia tukee toimittajiaan ja urakoitsijoitaan 
avaamalla vaatimuksiaan ja antamalla ohjeistusta. 
Edellytämme, että toimittajat ja urakoitsijat ovat 
rekisteröityneet tilaajavastuu.fi-palveluun. Lisäksi 
Arctialla on käytössä hankintapolitiikka, joka mää-
rittelee mm. hankintarajat.

Kuva: Teemu Kiiskinen
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Ottamalla yhtenä maailman ensimmäisistä varus-
tamoista käyttöön LNG:n polttoaineena ja ope-
roimalla maailman ensimmäistä ja tällä hetkellä 
ainoaa LNG-jäänmurtajaa Polarista Arctia on edis-
tänyt siirtymistä entistä puhtaampiin polttoainei-
siin merenkulussa. Tällä kehityksellä on merkittävä 
vaikutus paitsi suomalaisen meriklusterin suuntaan, 
myös kansallisiin ja kansainvälisiin ilmastotavoit-
teisiin. 

Paikallisen ympäristön suojeluun vahingoilta 
Arctia osallistuu niin Helsingissä kuin Perämeren-
kaarella. Jäänmurtaja Polariksen öljyntorjuntalait-
teet, joita Arctia ylläpiti vuonna 2017 kokonaan 
omalla kustannuksellaan, mahdollistavat aluksen 
käytön öljyntorjuntaan Itämerellä, jos tilanne niin 
vaatii. Vuonna 2017 jatkettiin Arctia Karhu Oy:n 

Vastuullisen meriliikenteen kulmakiviksi on määritetty 
toiminta ilman pysyvää haittaa ekosysteemille, vahinkoa 
paikallisesti sekä tasa-arvoinen mahdollisuus liikkuvuuteen 
niin lastille kuin ihmisille.

Ympäristö

KOHTI ALUEIDEN TASAVERTAI- 
SUUTTA KESTÄVÄSTI LÄPI JÄÄN

yhteistyösopimusta Lapin pelastuslaitoksen kanssa 
öljyntorjuntavalmiudesta. Tarjoamalla jäänmur-
topalveluita koko Suomen rannikolla Arctia mah-
dollistaa tasavertaisen taloustulospalkkiokehityk-
sen koko Suomessa.

Arctia jatkoi vuonna 2017 työtään kulutuksensa 
kohdentamisessa niin, että kesäkauden aikaiset 
kulutukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Elin-
kaarten pidennykset paransivat alusten tehok-
kuutta jäänmurrossa. Energiansäästötyötä aluk-
silla ohjaavat SEEMP-suunnitelmat (Ship Energy 
Efficiency Management Plan) eli kattavat ohjeet 
alusten mahdollisimman tehokkaaseen operoin-
tiin. Tässä työssä on saatu hyviä tuloksia sisaralus-
ten kilpaillessa keskenään, parhaana esimerkkinä 
Nordica ja Fennica.  

Jäänmurtajien ollessa Katajanokan jäänmurta-
jatukikohdassa ne yhdistetään kunnallistekniik-
kaan. Tällöin ne saavat veden, kaukolämmön ja 
sähkön maista, ja purkavat viemärijätteensä kau-
pungin verkkoon. Jäänmurtaja Polaris käyttää 
lisäksi LNG-järjestelmänsä ylivuotoa lämmityk-
seen. Satamajäänmurtaja Ahto ja muut hinaajat 
ovat laiturissa ollessaan kiinnitettyinä maasäh-
köön ja niiden jätevedet tyhjennetään keräilyau-
toon. Arctia noudattaa MARPOL-yleissopimuksen 
(International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships) lisäksi kansallisia ohjeita ja 
määräyksiä alusten päästöistä. 

Operoinnin aikaisesta polttoaineiden kulutuk-
sesta syntyvät päästöt ovat Arctian toiminnan 
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1. Arctia laatii EU:n MRV-direktiivin mu-
kaisen päästöntarkkailu- ja raportointi-
suunnitelman kullekin alukselle vuoden 
2018 aikana ja aloittaa niiden avulla 
päästöjen vähentämisen. Päästöjen 
vertailuvuodeksi asetetaan vuosi 1990 
ja tavoite on 20 prosentin säästö neljän 
ensimmäisen vuoden aikana.

2. Alusten tankkiveden käyttöä juomave-
tenä (tankkiveden laatua) edistetään ja 
pullovedestä luovutaan.

3. Laitteissa, joiden öljyä voi päästä 
veteen, vaihdetaan öljyt valmistajan 
suosittelemiin biohajoaviin öljyihin 
huolto-ohjelman mukaisesti.

Ympäristötavoitteet vuodelle 2018 merkittävimmät YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Voi-
daan kuitenkin katsoa, että turvaamalla ympä-
ristöystävällinen meriliikenne myös talvikaudella, 
jäänmurron välilliset positiiviset ympäristövai-
kutukset ovat sen suoria vaikutuksia merkittä-
vämmät. Varustamoala Suomessa vastaa noin 90 
prosentista kaikista kuljetuksista, mutta vain 2,6 
prosentista kaikista päästöistä.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET ovat samat vuodelle 2018 
kuin edellisellekin. Vuonna 2017 työskenneltiin 
tavoitteiden eteen ja työtä jatketaan vuoden 2018 
aikana. Vuonna 2018 aloitetaan kvartaalitason 
raportointi kulutuksista ja päästöistä. Tavoittei-
den onnistuminen raportoidaan vuoden 2018 vuo-
sikertomuksessa. 

SÄHKÖ
Huoltojakson aikana kesäkuukausina perinteiset 
jäänmurtajat on kytketty Helsingin kaupungin säh-
köverkkoon. Alusten koneet sammutetaan pääs-
töjen ja melun välttämiseksi. Monitoimimurtajat 
tukeutuivat Raumalla vastaavasti maasähköön, 
kuten myös hinaajat Kemissä ja Torniossa. 

MAASÄHKÖN KÄYTTÖ 
(MWh)

2017 2016 2015 

Katajanokka 3734.25 2 810, 85 2 700,36 

KAUKOLÄMPÖ
Alusten ollessa Katajanokan jäänmurtajalaiturissa 
ne lämmitetään Helsingin kaupungin kaukoläm-
pöverkosta. Alusten saapuessa satamaan ne kytke-

tään kiinni kaukolämpöön ja alusten lämpökatti-
lat sammutetaan. 

2017 2016 2015 

SÄÄTILAKORJATTU 
ENERGIANKULUTUS (MWh) 5 151 4 911 5 808 

POLTTOAINEKULUTUKSEN raportointia kehitet-
tiin yhteistyössä Liikenneviraston kanssa vuonna 
2017 käyttöön otetulla IBNext-hallintajärjestel-
mällä, johon myös polttoainetiedot syötetään 
säännöllisesti. Monitoimimurtajat Fennica ja Nor-
dica operoivat ympäristöystävällisellä ultrakevy-
ellä polttoaineella.

Vuonna 2014 Arctian jäänmurtajat lopetti-
vat kokonaan raskaan polttoöljyn käytön, mikä 
vähensi huomattavasti rikkipäästöjä. Ympäristö-
lupauksensa mukaisesti Arctia ryhtyi vuonna 2017 
kehittämään polttoaineenkulutuksensa seurantaa 
ja asettaa jatkossa itselleen numeerisia polttoai-
neen säästötavoitteita. Työn yhteydessä myös alus-
ten SEEMP-suunnitelmat päivitettiin. 

Uusimman jäänmurtajan Polariksen LNG-kulu-
tuksesta (Liquefied Natural Gas eli nesteytetty 
maakaasu) aiheituvia päästöjä ei ole vielä rapor-
toitu alla olevissa luvuissa. 

POLTTOÖLJYN 2017 2016 2015 
KULUTUS (tonnia)

Ultrakevyt 5 384,42 1 293,14 8 722,90 

Kevyt 7 822,76 7 967,73 4 194,24 

Raskas 0 0 0

LNG 5 5082,00 81,2 0
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POLTTOAINEEN PALAMI-
SESTA AIHEUTUNEET 
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 
(tonnia*)

2017 2016 2015 

36 498,56 44 947,91 42 044,25 

*laskettu IMO MEPC/Circ.471 mukaan, LNG ei sisälly lukuihin

PÄÄSTÖT ILMAAN
MUUT PÄÄSTÖT ILMAAN 2017 2016 2015
(tonnia)

CO2  59,6 42,1 59,6 

HC 23,8 16,8 23,8 

NOx 834,2   589,3 662,7 

Hiukkaset 17,9 12,6 16,6 

CH4 3,0   2,1 3,0 

N2O 1,0 0,7 1,0 

Makean VEDEN kohtuulliseen käyttöön kiinnite-
tään huomiota. Vuonna 2015 asetetuissa ympä-
ristötavoitteissa otettiin kantaa erityisesti juo-
maveteen. Tankkiveden laatua parannetaan ja 
pullovedestä luovutaan vähitellen. Oheisen tau-
lukon tulokset perustuvat alusten omaan kulutus-
seurantaan, mikä ei täysin kattavasti huomioi Kata-
janokalla olon aikaista veden käyttöä.

VEDENKULUTUS (m3) 2017 2016 2015 

Monitoimimurtajat 5 767,00 3 464,60 6 787,20

Konventionaaliset murtajat 5 131,90 5 546, 00* 4 660,00 

* sis. hinaajat

JÄTTEET kerätään ja lajitellaan Arctian aluksilla. 
Aluksen saapuessa satamaan jätteet toimitetaan 
sataman tarjoamiin keräilyastioihin, joista satama 

toimittaa ne edelleen kierrätettäväksi tai kaato-
paikalle. Tarvittaessa mm. biojätteelle on tilattu 
erilliskuljetuksia lajittelun tavoitetason säilyttämi-
seksi. Alusten liikkuessa erityisalueiden ulkopuo-
lella jätteiden hävittämiseksi käytetään tarvitta-
essa ja ympäristölainsäädännön asettamissa rajoissa 
kiinteiden jätteiden polttouunia.

Kylmäaineet
Alusten kylmälaitteissa aiemmin yleisesti käytetyt 
jäähdytysaineet ovat otsonikehälle haitallisia ja 
voimakkaita kasvihuonekaasuja. Niiden käytöstä 
on luovuttu, ja ne on vaihdettu korvaaviin jääh-
dytysaineisiin. Hyväksytyt huoltoyritykset tekevät 
Arctian kylmälaitehuollot.

Jätehuoltokoulutus ja jätehuoltosuunnitelmat
Uudet työntekijät perehdytetään varustamon jäte-
huoltojärjestelmän käyttöön muun perehdytyksen 
yhteydessä.

Alusten liikkuessa merellä kiinteät jätteet laji-
tellaan aluksella oleviin erillisiin jäteastioihin seu-
raavasti:
• energiajäte
• biojäte
• paperi ja pahvi
• sekajäte
• lasi
• metalli
• ongelmajäte (maalipurkit, loisteputket,  

öljyiset jätteet jne.)
• PVC-muovit
• paristot ja akut.

JÄTTEET 2017 2016 2015

Lajiteltu kiinteä jäte m3* m3* t

Biojäte 70,56 36,9 11,49 

Muovi 72,80 37,7 5,52  

Lasi 4,10 5 1,36 

Pahvi 50,20 73,5 3,20  

Metalli 29,10 54 60,06  

Paperi 92,60 39,2 5,60 

Muu 12,10 18,377 17,58 

Sekajäte 446,25 450,75 41,67 

Ongelmajätteet

Öljyiset jätteet (m3) 5,60 15,46 2,73  

Akut, paristot (kpl) 829 580 2 432 

Lamput yms. (kpl) 950 584 1 275 

Muut (kpl) 105 110 550

Ongelmajätteet nestemäiset

Öljyt (m3**) (l) (l) 2,00 89,86 277 000 

Maalit (kg) 2,39 105,17 284

Jäähdytysnesteet (kg) 0,26 0 0 

Kylmäaineet (kg) 101 661 0 

Muut (kg) 0 65 270,50

Nestemäiset jätteet (m3)

Puhdistetut pilssivedet,  
muut öljyiset vedet 517,70 480,34 1 107,85 

Käymäläjätevedet 1 441,12 3558,74 1 961,45 

Muut 0,00 2435,67 4 107,75 
 

*Huom. yksikkö muuttuu vuonna 2015 kuutioiksi
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MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS toteutui vuonna 2017 
ja YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET pysyivät kohtuulli-
sina. Arctia ei aiheuttanut erityisiä ympäristövahin-
koja vuonna 2017. Huomioitava on kuitenkin kaksi 
tapahtumaa, joista toinen oli kylmäainevuoto ja 
toinen jäänmurtaja Polariksen operoinnin aikana 
havaittu pienehkö öljyvuoto. Molempien osalta 
korjaavat toimenpiteet on tehty.

Uudesta lainsäädännöstä seuraavat vaatimuk-
set painolastivesien käsittelystä tai lastijätteiden 
luovuttamisesta maalle eivät merkittävästi vaikuta 
Arctian toimintaan. Uuden alustehokkuusindek-
sin (Energy Efficiency Design Index, EEDI) mukai-
sia aluksia ei vielä merkittävissä määrin liikennöi 
pohjoiseen, joten tämänkään ympäristölainsäädän-
nön muutoksen vaikutukset eivät toistaiseksi näy 
jäänmurtajien operoinnissa.  

KULJETUKSET JA MATKUSTAMINEN, joita Arctian 
toiminta edellyttää, ovat ympäristövaikutusten 
osalta vähäisiä, jos niitä vertaa esimerkiksi alus-
ten polttoaineiden hiilidioksidipäästöihin. Ylimää-
räisiä kuljetuksia pyritään kuitenkin vähentämään. 
Alusten varaosatilannetta seurataan jatkuvasti ja 
alusten mukana pyritään pitämään riittävä määrä 
varaosia.

Merihenkilöstön vaihtomatkat työvuorojen vaih-
tuessa ja vapaajakson alkaessa muodostavat osansa 
toiminnan muista hiilidioksidipäästöistä. Vaihto-
matkojen määrä ja pituus riippuvat alusten kul-
loisestakin liikennöintialueesta ja vuosittaisten 
ajopäivien määristä. Vuonna 2017 lentomatkus-

tamista ja siten hiilidioksidipäästöjä oli enemmän 
kuin edellisenä vuonna.

LENTOMATKUSTAMINEN 2017 2016 2015

Kaikki lennot (kg CO2)  433 130 175 559 862 360 

MATERIAALIT, joita Arctia käyttää palveluidensa 
tuottamiseen liittyvät ensi sijaisesti alusten kun-
nossapitoon, huoltoon ja korjauksiin. Vuosittain 
käytetään esimerkiksi maaleja, liuottimia ja pesu- 
sekä puhdistusaineita. Käytettyjen materiaalien 
määriä ei ole seurattu muuten kuin kustannus-
paikoittain. 

Vuonna 2017 alusten huolto- ja kunnossapito-
ohjelman kehitystyö ja käyttöönotto etenivät. 
Vuonna 2018 käyttöön otetaan osto-ohjelma-
osuus, joka tarjoaa jatkossa materiaalien kulu-
tuksen seurantaan lisää työkaluja. Vuoden 2016 
lopussa päivitettyihin ympäristötavoitteisiin on kir-
jattu pyrkimys vaihtaa laitetoimittajan hyväksyessä 
kansikoneiden öljyt biohajoaviin niissä kohteissa, 
joissa on vaara öljyn pääsystä mereen.

VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖRISKEIHIN muodos-
tuu yhä tärkeämmäksi osaksi kaikkien, erityisesti 
merellisten toimijoiden vastuullista toimintaa. Itä-
meri sekä arktiset alueet ovat ekologialtaan herk-
kiä. Arctian osaaminen auttaa osaltaan turvaamaan 
herkkien alueiden kestävää kehitystä ja käyttöä. 

Arctian jokaisen aluksen turvallisuusjohtamis-
järjestelmä sisältää ympäristöosuuden. Ympäristö-
osuudessa on nimetty tärkeimmät ympäristöriskit, 

ja se sisältää ohjeistuksen ympäristövahinkotilan-
teisiin. Lisäksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän 
riskinhallintarakenteet varmistavat myös ympä-
ristöriskien huomioimisen töiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Arctia on suojannut toimintansa 
riskiarvioon perustuvilla sopimusoikeudellisilla toi-
menpiteillä sekä kattavalla vakuutusturvalla. 

Öljyntorjunta Perämerellä jatkui vuonna 2017 
keskeytyksettä satamajäänmurtaja Ahtolla ja sata-
mahinaaja Jääsalolla. Ahto osallistui kevättalvella 
jäissä tapahtuvan öljyntorjunnan kehitystyöhön 
IMOR-hankkeen (Ice Management & Oil Reco-
very) puitteissa. Tässä Tekes-hankkeessa Arctia 
kehitti yhteistyössä Lamorin kanssa jäissä tapah-
tuvaa öljyntorjuntaa. Arctian osuus keskittyi ns. 
ice management -toimintaan, eli jään, jääpeiton, 
jäälauttojen koon ja paineen sekä veden virtauk-
sen aktiiviseen manipulointiin öljyntorjunnan mah-
dollistamiseksi jäiden keskellä.

Hylje Luoteisväylän vesillä heinäkuussa 2017.  
Kuva: Scott Joblin

32
VUOSI 2017 ARCTIA PALVELUALUEET HENKILÖSTÖ JA HALLINTO TILINPÄÄTÖSARCTIA



Jäänmurtaja Polaris toi merkittävän lisän Arctian 
öljyntorjuntalaivastoon. Polaris on Ahton ohella 
toinen Arctian toimintavalmis öljyntorjunta-
alus. Jäänmurtaja Kontiolla on tankkikapasiteet-
tia, mutta sillä ei ole tällä hetkellä öljyntorjun-
talaitteistoja. Polaris on maailman ensimmäinen 
jäänmurtaja, jossa on sisäänrakennettu laitteisto 
öljyntorjuntaan. Laitteistoon kuuluu myös ns. 
myrskypuomi. Polaris kasvattaakin merkittävästi 
Arctian mahdollisuuksia toimia tehokkaasti öljyn-
torjunnassa myös vaikeammissa avomeren sää-
olosuhteissa. Lisäksi Polaris on varusteltu hätä-
hinaukseen, mikä edelleen parantaa Arctian 
pelastuskykyä.

Kuva: Tuomas Romu
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Palvelut

ITÄMERI
 
Jääpeitteen laajuus ja olosuhteet Itämerellä vaihtelevat 
vuosittain. Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä tarvitsevat 
talvellakin säännöllisen ja varman meriliikenteen. Arctian 
jäänmurtajat avustavat kauppa-aluksia monipuolisesti var-
mistaen kaikin tavoin talviliikenteen sujuvuuden.

Arctia tarjoaa satamien jäänmurtopalveluita Perämeren 
kaarella. Kalustona on uuden sukupolven suunnittelua 
edustava satamajäänmurtaja Ahto sekä satamahinaajat Ulla 
ja Jääsalo. Ahton varustukseen kuuluu myös nykyaikainen 
öljynkeräyslaitteisto.

POLAARISET JA SUBPOLAARISET ALUEET 
 
Perinteisten Itämeren jäänmurtajien keskimääräinen käyttöaste on noin 
30 prosenttia. Monitoimimurtajien käyttöaste puolestaan voi kansain-
välisten tehtävien myötä nousta yli 80 prosentin. Monitoimimurtajien 
huippuosaamisen hyödyntäminen maailmalla tukee Arctian taloudelli-
sesti tehokasta toimintaa huomattavasti ja mahdollistaa jäänmurtajien 
investointi- ja peruskorjausohjelman läpiviennin.

ÖLJYNTORJUNTA JA MUUT  
MERELLISET PALVELUT
 
Jäänmurtaja Polaris on maailman ensim-
mäinen jäänmurtaja, jossa on sisäänra-
kennettu öljyntorjuntalaitteisto. Arctia 
kykenee varustamaan myös muut jään-
murtajansa öljyntorjunta-aluksiksi. Tämä 
olisi järkevää Suomenlahden ja pohjoisen 
Itämeren öljyntorjuntavalmiuden riittä-
vän tason turvaamiseksi.

Kuva: Sami Kettunen
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Itämeren jäänmurtokausi 2016–2017 alkoi 
8.12.2016, kun jäänmurtaja Otso lähti matkaan 
Katajanokalta kohti Perämerta. Huolimatta läm-
pimästä syksystä ja alkutalvesta Perämeren poh-
jukkaan kertyi joulukuun lopulla jäätä reipasta 
vauhtia, joten kauden ensimmäinen murtaja lähti 
matkaan lähes totuttuun aikaan. 

Kontio seurasi Otsoa Perämerelle 16. joulukuuta 
kauden toisena jäänmurtajana. Laivaston uusin 
murtaja, maailman ympäristöystävällisin diesel-
sähköinen jäänmurtaja Polaris, puolestaan aloitti 
jäänmurtotyönsä 9. tammikuuta 2017. 

Jäänmurtokausi päättyi suomalaisten jäänmur-
tajien osalta Itämerellä 28.5.2017, jolloin jäänmur-
taja Otso palasi tehtävistään Perämereltä. Otson 

Jäätalvi 2016-2017 oli edellisen talven tavoin leuto, muttei lain-
kaan helppo. Töitä jäänmurtajille riitti erityisesti Perämeren haasta-
vissa olosuhteissa. Kauden aikana kauppa-aluksia avustivat Perä-
merellä Otso, Kontio, Polaris ja Sisu sekä Suomenlahdella Voima.

Palvelut Itämerellä

HAASTAVA JÄÄTALVI PERÄMERELLÄ

Jäänm
urtopalvelut

sisaralus Kontio palasi Katajanokalle jo 2. touko-
kuuta. Kevään myöhästymisestä johtuneet liik-
kuvat jäämassat aiheuttivat avustustarpeita aina 
kuun lopulle saakka. 

Kauden aikana erityisesti pakkaantuneet soh-
jovyöt ja kovat ahtojäävallit vaikeuttivat laivalii-
kennettä Perämerellä. Arctian jäänmurtajille ker-
tyi avustuksia kaudella 2016–2017 yhteensä noin 
1 200. Jäänmurron operointipäiviä kertyi vuoden 
2017 puolella yhteensä 447. Teknisistä syistä joh-
tuvia seisontapäiviä (offhire) kertyi 46. Avuste-
tuista aluksista noin 93 prosenttia selvisi jään-
murtokaudella laatutavoitteen mukaisesti ilman 
odotusta, ja odottaneiden osalta saavutettiin alle 
neljän tunnin keskimääräinen odotusaikatavoite.

LAIVASTON PÄIVITYS- JA  
UUSIMISOHJELMA ETENEE 

Arctian laivastoon syyskuussa 2016 liittynyt maail-
man ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris aloitti 
työnsä tammikuussa 2017. Polaris palasi ensimmäi-
seltä jäänmurtokaudeltaan toukokuussa 2017. 
Alus todettiin kauden aikana hyvin tehokkaaksi 
ja suorituskykyiseksi. Ensimmäiseen kauteen kuu-
lui uudelle alukselle tyypillisesti myös tekniikkaan 
liittyvien seikkojen hiominen. Tästä johtuen Pola-
rikselle tehtiin vuoden aikana kaksi telakointia, 
joista ensimmäinen oli rakentajatelakan takuute-
lakointi ja toinen keskittyi laitetoimittajan tuot-
teiden parannuksiin.

Kuva: Niko Nurminen
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Vuoteen 2017 osivat myös sekä jäänmurtaja Kon-
tion että monitoimimurtaja Fennican viisivuotiste-
lakoinnit. Aluksilla tehtiin suunnitelmien mukaiset 
korvausinvestoinnit ja erilaisia huoltotöitä. Tämän 
lisäksi Fennicalla tehtiin osaltaan aluksen elin-
kaarta pidentäviä töitä tankkien suhteen. Moni-
toimimurtaja Nordican kauden isoimpia töitä oli 
sen 160 tonnin nosturin korjaustyö. 

Maailman vanhimman edelleen jäänmurtotyössä 
operoivan jäänmurtaja Voiman ensimmäinen kausi 
mittavan vuonna 2016 tehdyn elinkaaripidennyk-
sen jälkeen päättyi maaliskuun lopulla 2017. Voi-
man runkotyöt on tehty huolella ja aluksen toi-
minnallisuus on lisääntynyt. Aluksen kansipäällystö 
on ollut tyytyväinen komentosillalla suoritettuihin 
järjestelyihin ja uusiin navigointilaitteistoihin. Elin-

kaaripidennyksessä myös aluksen messi ja toimistot 
uudistettiin ja ne on todettu toimiviksi, tilaviksi ja 
valoisiksi. Voiman Elinkaaripidennys oli osa WIN-
MOS II -hanketta ja se sai osarahoitusta EU:n Verk-
kojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe 
Facility, CER).

Jäänmurtajien satelliittikommunikointijärjestelmiä 
uusittiin vuonna 2017. Monitoimimurtajien Fen-
nica ja Nordica saivat 2,4-metriset satelliittianten-
nit, jotka kykenevät käyttämään globaaleja C- ja 
Ku-taajuuksia. Uutta aiempiin antenneihin verrat-
tuna on, että laitteistot pystyvät nyt vaihtamaan 

Kuva: Teemu Laine

Jäänm
urtopalvelut

automaattisesti eri taajuudelta toiseen silloin, kun 
vain toinen taajuuksista on käytettävissä. 

Perinteisistä murtajista Urho, Sisu ja Kontio sai-
vat uudet Ku-aluetta käyttävät satelliittiantennit. 
Otson ja Voiman antennien leasing-sopimukset 
olivat edelleen voimassa, joten näiden murtajien 
satelliittikommunikointijärjestelmiin ei tullut muu-
toksia. Jäänmurtaja Polariksen satelliittiantenni on 
käyttöelinkaarensa alussa. 

Laitteistojen uusinnan myötä monitoimimur-
tajien satelliittikapasiteetin operaattori vaihtui. 
Samassa yhteydessä satelliittijärjestelmien tieto-
liikenneyhteyksien nopeutta kasvatettiin moni-
toimimurtajilla kolmeen megatavuun sekunnissa 
ja perinteisillä murtajilla 2+2 megatavuun sekun-
nissa. Perinteisten murtajien kapasiteetista puolet 
on taattua ja puolet jaettua kapasiteettia.
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Leuto, muttei helppo jäätalvi 2016-2017 

Jouni Vainio
jääasiantuntija  

Ilmatieteen laitos

Jäätalvi 2016-2017 oli leuto ja jäätalven 
huippukohta koettiin 12. helmikuuta, 
jolloin jäätä esiintyi 88 000 km² alueella. 
Perämerellä ja Selkämeren pohjoisosassa 
jäätalvi oli pituudeltaan lähes keskimää-
räinen, mutta Selkämeren eteläosassa ja 
Suomenlahdella jääpäivien lukumäärä oli 
selvästi keskimääräistä pienempi.

Marraskuun alkupuoliskolla Suomessa vallitsi vuo-
denaikaan nähden poikkeuksellisen kylmä poh-
joisen ja idän välinen ilmavirtaus. Tämä sai jään 
muodostumisen alkamaan Perämeren pohjoisosien 
sisälahdissa ja Saimaalla. Kuukauden loppupuolis-
kolla Suomessa vallitsi lauha lounainen ilmavirtaus 
ja jään muodostuminen pysähtyi.

Joulukuu oli selvästi pitkäaikaisia keskiarvoja 
leudompi ja jään määrä lisääntyi hitaasti. Ensim-
mäinen jäänmurtaja aloitti Perämerellä 10. joulu-
kuuta, jolloin jäällisen alueen laajuus oli 10 000 
km2. Tammikuun alussa oli lyhyt kylmä jakso, mikä 
sai jään määrän nopeaa kasvuun. Pian pakkaset 
lauhtuivat ja suurimman osan kuukaudesta val-
litsi lauha etelän ja lännen välinen ilmavirtaus eikä 

Jäänm
urtopalvelut

jään määrä enää lisääntynyt. Lisäksi etelänpuolei-
set tuulet pakkasivat jääkentän tiiviiksi Perämeren 
pohjoisosassa. 

Jälleen helmikuun alkupuoliskolla Suomi kuu-
lui laajan korkeapaineen vaikutuspiiriin ja sää oli 
enimmäkseen poutaista ja ajoittain varsin kylmää. 
Erityisesti 6.-9.2. suurimmassa osassa maata esiintyi 
kireitä pakkasia. Tuolloin jäällisen alueen laajuus 
kasvoi nopeasti ja talven laajin jäätilanne saavu-
tettiin helmikuun 12. päivänä. Pinta-alallisesti jäätä 
oli 88 000 km2 alueella, millä perusteella talvi jää 
tilastoissa leudoksi.

Tämän jälkeen helmikuun puolivälissä korkea-
paine antoi periksi ja länsiluoteinen ilmavirtaus 
voimistui koko maassa aiheuttaen Kölivuoriston 
yli saapuvan kuivan ja lämpimän Föhn-tuulen. Sää 
oli suurimmassa osassa maata aurinkoista ja vuo-
denaikaan nähden hyvin lauhaa. Perämerellä jää-
kenttä pakkaantui Perämeren koillisosaan ja Oulun, 
Kemin ja Tornion liikenteessä lähes kaikki laivat 
jouduttiin avustamaan. Helmikuun lopussa jäälli-
sen alueen laajuus oli 77 000 km2.

Maaliskuussa lämpötiloiltaan vaihteleva sää jat-
kui. Lyhyet pakkasjaksot muodostivat uutta jäätä 
ja pakkasia seuranneet lauhat ja tuuliset jaksot 
kasasivat jään vaikeakulkuiseksi ahtojääkentäksi 
Perämeren koillisosaan. Maaliskuun lopussa kiinto-

jäätä oli kaikkialla pitkin Suomen rannikkoa, mutta 
ulapalla jäätä oli vain Perämeren pohjoisosassa lin-
jan Kokkola-Luulaja pohjoispuolella sekä itäisim-
mässä osassa Suomenlahtea. Perämerellä vaikeissa 
jääoloissa laivoja avusti huhtikuun alussa yhteensä 
yhdeksän jäänmurtajaa.

Lauhaa maaliskuuta seurasi kolea huhtikuu ja 
jään määrä väheni hyvin hitaasti kolmen viikon 
ajan. Vasta huhtikuun viimeisellä viikolla tuulet 
saivat jääkentän leviämään ja ulapalla jäät suli-
vat. Myös toukokuu oli tavanomaista viileämpi ja 
jään sulaminen oli hidasta. Viimeinen jäänmurtaja 
poistui Perämereltä 25.5. ja talven viimeinen jää-
kartta piirrettiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä, 
jolloin Itämeri oli käytännöllisesti katsoen jäätön.
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Nordica matkasi onnistuneen kansainvälisen rahtauksen jälkeen kotiin 
Luoteisväylän ja kahden arktisen konferenssin kautta. Aluksella on 
nyt hallussaan ennätykset sekä Luoteisväylän varhaisimmasta että 
myöhäisimmästä läpiajosta.

Palvelut polaarisilla ja subpolaarisilla alueilla

LUOTEISVÄYLÄN LÄPI TOISEN KERRAN  

O
ffshore-palvelut

Monitoimimurtaja Nordica lähti kansainvälisen 
varustamon rahtaukseen Ohotanmerelle joulu-
kuussa 2016. Alus toimitti jäänmurtopalveluita 
offshore-projektiin turvaten tuotantoyksiköitä 
alueen jääolosuhteissa. Huolimatta Nordican siir-
tymisestä pois kotivesiltä talviaikaan, Itämeren 
jäänmurrossa oli sama määrä suomalaisia jään-
murtajia kuin edellisenä talvena, sillä Polaris oli 
liittynyt laivastoon.

Työt Ohotanmerellä kestivät huhti-toukokuun 
vaihteeseen, jolloin alus siirtyi Etelä-Korean Busa-
niin. Siellä Nordicaa ja suomalaista jäänmurto-osaa-
mista esiteltiin kansainvälisen POAC 2017 -konfe-
renssin (International Conference on Port and 
Ocean Engineering under Arctic Conditions) arvo-
vieraille sekä Arctian ja suomalaisen meriklusterin 
yhteistyökumppaneille. 

Operointipäiviä offshore-tehtävissä kertyi vuo-
den 2017 aikana 65 (61 vuonna 2016). Arctic 100 

-tutkimusmatkaan Kanadan Vancouverista Grön-
lannin Nuukiin käytettiin 24 päivää. Luoteisväy-
lältä palatessaan Nordica jäi Tanskaan, missä alusta 
huollettiin ja kunnostettiin ennakkosuunnitelmien 
mukaisesti. Reykjavíkin satamassa oltiin lokakuussa 
seitsemän päivää.

Arctian alukset kykenevät monenlaisiin merellisiin 
palvelutehtäviin haastavissa olosuhteissa. Nordica 
on toiminut esimerkiksi tuulipuiston asennustehtä-
vissä Irlanninmerellä vuonna 2011. Arctia hakee jat-
kuvasti uusia työmahdollisuuksia monitoimimurta-
jille merellisten palveluiden eri sektoreilta. Vuonna 
2017 Arctia jatkoi erityisesti risteilyvarustamojen, 
matkailun ja tieteellistä tutkimusta polaarialueilla 
tekevien tai siitä kiinnostuneiden toimijoiden pal-
velutarpeiden selvittämistä. Uusien palvelusektorei-
den etsimisen rinnalla panostettiin erityisesti moni-
toimimurtajien kykyjen ja miehistön kokemuksen 
esittelyyn maailmalla.

ARCTIC 100 EXPEDITION EDISTI 
VUOROPUHELUA TIIVIIMMÄSTÄ 
KANSAINVÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
ARKTISESSA TUTKIMUKSESSA

Kesällä 2017 Arctian monitoimimurtaja Nordicalla 
toteutettu Arctic 100 Expedition oli historiallinen, 
sillä kansainväliset tutkimusmatkat muilla kuin 
erityisillä tutkimusaluksilla ovat hyvin harvinaisia. 
Matkan tavoitteena oli sekä uuden tiedon kerää-
minen, että kansainvälisen arktisen tutkimusyhteis-
työn syventäminen suomalaisella osaamispohjalla. 
Hankkeella oli ulkoasiainministeriön sekä opetus- 
ja kulttuuriministeriön tuki.

Niin arktisen alueen kuin Etelämantereenkin 
tutkimus on tärkeää ilmastonmuutoksen ja mui-
den maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemi-
seksi. Silti monilla polaarialueiden tutkimisesta 
kiinnostuneilla valtioilla ja tutkimuslaitoksilla ei 
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vänä viikossa. Nordica puolestaan toimitti alueelta 
sää- ja jäähavaintoja sekä palautetta ennusteista. 
Arktisen alueen kattava meteorologinen yhteis-
työ on yksi kärkiteemoista Suomen puheenjoh-
tajuuskaudella Arktisessa neuvostossa 2017–2019.

Arctia jatkaa keskustelua tiedeyhteisön kanssa 
ratkaistakseen haasteita, joita varustamotoimin-
nan ja polaaritutkimuksen käytänteiden yhdistä-
miseen toistaiseksi liittyy. Suomen arktisen stra-
tegian mukaan ”Suomi pyrkii arktisen osaamisen 
mallimaaksi niin tutkimuksessa kuin osaamisen 
vastuullisessa kaupallisessa hyödyntämisessä” (s. 
15, Suomen arktinen strategia 2013, valtioneu-
voston periaatepäätös 23.8.2013). Tämän tavoit-
teen tueksi Arctia tarjoaa monitoimisia aluksiaan, 
jotka soveltuvat hyvin erilaisiin tutkimustehtäviin 
polaarialueilla.

jatkamiseksi. Arctia toivoo, että jo mukana ole-
vat suomalaiset tutkimustahot sekä suomalainen 
tutkimusyhteisö laajemminkin jatkavat tämän 
kansallisesti merkittävän hankkeen suunnitte-
lua yhdessä Arctian kanssa.

JÄÄNMURTAJA KOKOUSPAIKKANA MAAILMAN 
SUURIMMASSA ARKTISESSA TAPAHTUMASSA

Onnistuneen Luoteisväylän läpiajon ja Arctic 100 
Expedition jälkeen Nordicaa esiteltiin Grönlannin 
Nuukissa. Lokakuussa 2017 alus siirtyi kokouspai-
kaksi arktiseen tapahtumaan Islannin Reykjavíkiin. 
Vuosittain lokakuussa Reykjavíkissa järjestettävä 
Arctic Circle Assembly on maailman suurin monia-
lainen arktista aluetta käsittelevä kansainvälinen 
konferenssi. Arktisen neuvoston puheenjohtajana 
aloittanut ja itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa juh-

liva Suomi oli vuonna 2017 konferenssissa taval-
lista näkyvämmin esillä.

Arctia tuki Suomen ja suomalaisen osaamisen 
näkyvyyttä tällä keskeisellä foorumilla lähettä-
mällä monitoimimurtaja Nordican Reykjavíkin van-
haan satamaan, konferenssikeskus Harpan viereen. 
Konferenssin aikana aluksella järjestettiin useita 
korkean tason kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja 
illallisia. Aluksen tiloja tarjottiin kokouspaikoiksi 
konferenssissa mukana olleille koti- ja ulkomaisille 
organisaatioille. Kaikille avoimia kierroksia jään-
murtajalla järjestettiin jokaisena konferenssipäi-
vänä. Lisäksi suomalainen taiteilija Hanna Kanto 
toteutti yhteistyössä islantilaisen kollegansa Katrín 
I. Jónsdóttir Hjördísardóttirin kanssa videomon-
taasin jäänmurtajan kylkeen. 

Suomalaiselle jäänmurtajalle kutsun Reykjaví-
kiin esitti Arctic Circlen hallituksen puheenjohtaja, 
Islannin entinen presidentti Ólafur Ragnar Gríms-
son. Aluksella vieraili tapahtuman aikana useita 
ministereitä ja korkeita virkamiehiä sekä tutkijoita 
eri puolilta arktista aluetta. Nordicalla tapahtu-
van ohjelman lisäksi Arctia järjesti yhdessä tapah-
tuman sihteeristön kanssa kaikille konferenssivie-
raille avoimen puhetilaisuuden kansainvälisestä 
yhteistyöstä jäänmurrossa maailman napa-alueilla.

Jäänmurtaja kokouspaikkana maailman suurim-
massa arktista aluetta käsittelevässä tapahtumassa 
oli Arctian lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Hanke oli 
osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa. Tapahtumat jäänmurtajalla järjestettiin 
yhteistyössä Suomen Reykjavíkin-suurlähetystön, 
Arctic Circlen sihteeristön ja muiden kumppanei-
den kanssa.

O
ffshore-palvelut

ole näiden alueiden tutkimuksessa tarvittavaa 
kalustoa. Arctia haluaa tarjota uutta toiminta-
mallia kalustonsa ja osaamisensa hyödyntämiseen 
kansainvälisessä polaaritutkimuksessa.

Arctic 100 Expedition on esimerkki toiminta-
mallista, jossa kansainvälinen tutkimus polaari-
alueilla hyödyntää muutaman näillä alueilla toi-
mintakykyisen kansallisen tutkimusaluksen lisäksi 
kaikkia maailman jäänmurtajia. Sen lisäksi, että 
tutkijoita otettaisiin nykyistä enemmän mukaan 
alusten siirtoajoille, varustamot voisivat tulevai-
suudessa rahdata aluksia joustavasti kansainvä-
listen tutkimuslaitosten yhteisiin tarpeisiin. Arctic 
100 Expedition myötä Arctia on varustamona 
ensimmäisten joukossa tukemassa tällaista toi-
mintamallia eli jäänmurtajien jaettua käyttöä.

Arctic 100 Expedition aikana aluksen miehistö 
sekä mukana olevat asiantuntijat ja alkuperäis-
kansojen edustajat tarkkailivat Luoteisväylän 
jääoloja sekä solmivat yhteyksiä tutkimusmaail-
man, merialan ja alkuperäiskansojen välille. Matka 
toteutettiin yhteistyössä Kanadan rannikkovar-
tioston, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Mar-
tech Polarin, Nunavut Impact Review Boardin sekä 
Nunavut Fisheries and Marine Training Consor-
tiumin kanssa. Matkalla oli mukana myös uutis-
toimisto Associated Pressin tiimi, jonka kuvien ja 
uutisjuttujen myötä tieto suomalaisesta jäänmur-
ron osaamisesta levisi laajalle. 

Arctia ja Ilmatieteen laitos kehittivät tutki-
musmatkan aikana uudenlaista jääennustepalve-
lua. Ilmatieteen laitos lähetti Nordicalle matkan 
aikana meteorologin ja meriasiantuntijan koosta-
mia 3-5 vuorokauden sää-, jää- ja meriennusteita 
Beringin salmen ja Nuukin välillä kolmena päi-
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IMOR-hanke kerrytti uutta operatiivista 
kykyä öljyntorjunnassa. Arctia jatkaa jäissä 
tapahtuvan öljyntorjunnan kehitystyötä 
yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Öljyntorjuntapalvelut

ÖLJYNTORJUNTAA  
UUSIN VOIMIN JA  
TAIDOIN 

Ö
ljyntorjuntapalvelut

Arctia pitää öljyntorjuntaa tärkeänä osana palve-
lutarjoamaansa. Tarvittaessa kaikki Arctian jään-
murtajat voidaan varustaa öljyntorjuntatehtäviin 
kustannustehokkaasti. Talvella jäänmurtajat toi-
mivat kauppa-alusliikenteen solmukohdissa ja 
niiden varustaminen öljyntorjuntaan parantaisi 
nykyistä torjuntavalmiutta huomattavasti. Jään-
murtajalaituri Helsingin Katajanokalla on lähellä 
Itämeren merkittävimpiä öljynkuljetusreittejä.

LNG-jäänmurtaja Polariksen ensimmäisen 
jäänmurtokausi osoitti, että öljyntorjuntaval-
mius ja LNG-käyttö sopivat hyvin yhteen. LNG 
käyttövoimana tukee hitaita nopeuksia, jotka 
ovat olennaisia öljyntorjunnan onnistumiseksi 
avovedessä. Avovedessä keräysnopeus vaihtelee 
1,5 ja 3 solmun välillä. Myös LNG:n edellyttämät 
tekniset ratkaisut tukevat ympärivuotista öljyn-
torjuntavalmiutta ja aluksen käyttöä.

IMOR-hankkeen (Ice Management & Oil 
Recovery) tuloksia esiteltiin maaliskuussa 
2017. Selvitystyön lopputuloksena oli joukko 
operatiivisia keinoja aluksen ajamiseen jäissä 
öljyntorjuntatilanteessa. Testien yhteydessä 
huomattiin, että alueen jäänalainen taustavir-
taus ja sen suunnan hahmottaminen on hyvin 
tärkeää onnistuneelle öljyntorjunnalle. Hank-
keessa todettiin myös, että öljyä voidaan aluk-
sen laitteistolla imeä jopa yli 60 metrin päästä 
aluksen keulalta. Aluksen vaikutus öljyyn ohi-
tettaessa tai jopa yli ajaessa oli ennakoitua 
pienempi. 

Vuoden 2017 aikana öljyntorjuntavalmi-
utta avovedessä parannettiin myös paikalli-
sesti Perämerellä. Nyt satamajäänmurtajat 
Jääsalo ja Ahto voidaan tarvittaessa varustaa 
erillisellä avovesikeräykseen rakennetulla har-
jakeräimellä (skimmer). Tämä parantaa Perä-
meren alueen öljyntorjuntavalmiutta kesällä. 
Suomenlahdella ja muualla Itämerellä Arctialla 
on edelleen kyky käyttää Kontion tankki- eli 
vastaanotto- ja purkukapasiteettia öljyntor-
junnan kriisitilanteissa. 
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Arctia Karhu tarjoaa satamajäänmurron palveluja 
Perämerenkaaren lisäksi muuallakin Itämerellä. 
Marraskuussa 2017 Arctia Karhun alukset avustivat 
ensimmäisen LNG-tankkerin Tornion Röyttään 
Pohjoismaiden suurimpaan nesteytetyn maakaasun 
terminaaliin.

Satamajäänmurto

SAATTOHINAUSTA JA  
SATAMAJÄÄNMURRON  
PALVELUJA ITÄMERELLÄ

Satam
ajäänm

urtopalvelut

Vuonna 2017 Arctia Karhu allekirjoitti uuden 
puitesopimuksen teknisen henkilökunnan kuljet-
tamisesta Ajoksen sataman ja tuulivoimalasaarien 
välillä talven alku- ja loppukuukausina. Sopimuk-
sella oli positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon 
ja Ullan käyttöasteeseen.

Vuoden aikana uuden sukupolven satamajään-
murtaja Ahto kävi tekemässä yhdeksän saattohi-
nausavustusta Luulajan satamassa sataman kanssa 
vuonna 2016 tehdyn sopimuksen mukaan. Uusi 
vuoden 2018 avovesikautta koskeva sopimus alle-
kirjoitettiin joulukuussa 2017.

Nesteytettyä maakaasua (LNG) toimitettiin ensim-
mäistä kertaa laivalla LNG-tuontiterminaaliin Tornion 
Röyttään marraskuussa 2017. Ensimmäinen LNG-tank-
keri saapui Pohjoismaiden suurimpaan nesteytetyn 
maakaasun terminaaliin Arctia Karhun alusten avus-
tamana. Valmistuessaan kesällä 2018 Tornion LNG-
terminaali palvelee koko Perämerta sekä Pohjois-Suo-
men, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan teollisuutta, 
kaivoksia, merenkulkua ja raskasta liikennettä. Ter-
minaalin odotetaan lisäävän Arctia Karhun alusten 
käyttöastetta viimeistään vuoden 2019 aikana, jol-
loin se on täydessä tuotannossa.

Arctia Karhu Oy on Arctian (90 %) ja Kemin Satama 
Oy:n (10 %) yhdessä omistama yritys. Yhtiön toi-
mialoja ovat satamajäänmurto, alusten hinaus ja 
avustus, lastinkuljetus sekä muut vesiliikennettä 
palvelevat toiminnot kotimaassa ja ulkomailla. 
Yhtiö tarjoaa satamajäänmurtopalveluita laajasti 
Perämerenkaarella ja koko Itämerellä.

Arctia Karhun satamajäänmurtaja Ahto avusti 
vuonna 2017 aluksia Tornion Röytän satamassa ja 
satamajäänmurtaja Jääsalo Kemin Ajoksessa. Sata-
majäänmurtaja Ulla toimi vara-aluksena. Jääsalon 
konehuoneeseen tehtiin vuoden aikana laaja huol-
totyö.

Kuva: Twelve Video Productions
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Jäänmurtoa sekä suomalaista erityisosaamista 
esiteltiin vuoden 2017 aikana myös lukuisille toi-
mittajaryhmille läheltä ja kaukaa. Jäänmurtajat 
ovat paitsi osa Suomen maakuvaa ja Helsingin 
kaupunkikuvaa, myös tärkeä osa aineellista kult-
tuuriperintöä. Kaluston ja osaamisen esittely niin 
kansainvälisille vieraille kuin kaupunkilaisille on 
siten tärkeä osa Arctian yhteiskuntavastuuta.

Vierailu jäänmurtajalla on ainutlaatuinen elämys, 
joka jää varmasti mieleen. Murtajalla järjestetyt 
kokoukset, juhlat sekä erilaiset muut tilaisuudet 
ovatkin hyvin suosittuja. Vuoden 2017 aikana jään-
murtaja Sisun tiloissa järjestettiin viikoittain noin 
kahdesta viiteen tapahtumaa. Näiden lisäksi jär-
jestettiin useita ministeri- ja VIP-vierailuja yhdessä 
ulkoasiainministeriön ja muiden julkishallinnon 
tahojen kanssa. Vierailujen yhteydessä esiteltiin 
laajalti Arctian toimintaa, jäänmurtoa sekä Suo-
men arktista osaamista. 

Events-palvelut

JÄÄNMURTAJALLA JÄRJESTETTY 
TAPAHTUMA JÄÄ MIELEEN  

Events-palvelut

Katajanokan jäänmurtajalaiturista löytyvät kenties koko 
Helsingin ainutlaatuisimmat juhlatilat. Jäänmurtajat Urho 
ja Sisu tarjoavat lähes ympäri vuoden upeat puitteet 
kokouksille, illallisille ja kutsuvierastilaisuuksille.
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PERHEPÄIVÄNÄ VARUSTAMO  
TUTUKSI KOTIJOUKOILLE

Yksi Arctian vuoden suosituimpia tapahtumia on 
perhepäivä, johon kutsutaan koko Arctian henki-
lökunta perheineen. Perhepäivän aikana työnte-
kijät pääsevät esittelemään työpaikkansa toimin-
taa läheisilleen.

Perinteistä perhepäivää vietettiin joulukuussa 
2017 jäänmurtaja Sisulla. Sisun keittiöhenkilökun-
nan valmistama jouluinen menu sekä paikalle saa-
punut joulupukki keräsivät paikalle liki satapäisen 
joukon arctialaisia perheenjäsenineen.

JUHLATELTTA KERÄSI  
JUHLIJOITA SISUN KANNELLE 

Kokousten ja illallisten lisäksi murtajien monipuo-
liset tilat soveltuvat mainiosti myös muiden tapah-
tumien järjestämiseen. Erityisen suosittuja ovat eri-
laiset tuotelanseeraustapahtumat: jäänmurtajien 
ainutlaatuinen ympäristö lisää tapahtumien kiin-
nostavuutta ja houkuttelee jo itsessään median 
edustajia paikalle.

Syyskuuksi 2017 Sisun helikopterikannelle nousi 
juhlateltta, jonka suojassa järjestettiin useita kor-
kean profiilin tilaisuuksia. Valaistu juhlateltta 
alkusyksyn illassa teki suuren vaikutuksen eten-
kin kansainvälisiin vieraisiin.

Events-palvelut Satavuotiasta 
Suomea juhlittiin 
myös jäänmurtajilla

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla-
vuosi näkyi myös jäänmurtajilla. Keskei-
nen osa juhlallisuuksia oli Events-laivoilla 
tarjottu Suomi 100 -menu. Jäänmurtaja-
laivaston lippulaiva Polaris puolestaan 
seilasi koko vuoden 2017 muistuttaen 
avustettavia aluksia sekä satamia itsenäi-
syyden juhlavuodesta: Polariksen etuosaa 
koristi näyttävästi Suomi 100 -juhlavuo-
den tunnus. 

Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
kunniaksi Arctia osallistui näyttävästi 
maanlaajuiseen keskeisten kohteiden juh-
lavalaisuun valaisten Polariksen ja Kon-
tion sinivalkoisin värein 5.- 7. joulukuuta. 
Lisäksi Arctia järjesti ja oli mukana järjes-
tämässä erilaisia jäänmurron historiaan, 
nykypäivään ja tulevaisuuteen liittyviä 
tapahtumia Suomi 100 -hengessä.
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04 Henkilöstö ja hallinto

Kuva: Patrik Barck
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HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Henkilöstön osaamisen sekä hyvien työolosuhtei-
den ylläpitäminen ja kehittäminen ovat Arctiassa 
strategisesti tärkeässä roolissa. Henkilöstön osaami-
seen panostaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin 
laivakalustoon panostaminen. Kalustoon panos-
taminen vaatii suhteessa samanlaisia panostuksia 
myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

Vuoden 2017 aikana Arctia jatkoi johtamis- ja 
esimiesvalmennuksia. Kahteen laajempaan esi-
miesvalmennukseen osallistui noin 40 nykyistä ja 
potentiaalista tulevaa esimiestä, jotka ovat tär-

Arctian toiminnan, yrityskulttuurin ja asenneilmapiirin tekee 
osaava, motivoitunut ja yhteisiin arvoihin sitoutunut henkilöstö. 
Työntekijöille Arctia tarjoaa turvallisen työympäristön ja 
mahdollisuuden pitää huolta terveydestä ja ammattitaidoista.

Henkilöstö ja hallinto

 ONNISTUMINEN PERUSTUU  
AMMATTITAITOISIIN IHMISIIN

keässä asemassa ratkaistaessa henkilöstöä kuor-
mittavia tilanteita. Esimiesten työtä tukevat val-
mennusten lisäksi malli varhaisesta välittämisestä 
sekä yhteistyö työterveyshuollon kumppaneiden 
kanssa. 

Työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissa-
olojen vähentäminen työhyvinvoinnin avulla on jo 
pitkään ollut keskeinen tavoite Arctiassa. Vuonna 
2017 nähtiin merkkejä positiivisesta kehityksestä, 
kun muun muassa kokonaispoissaolojen määrä 
väheni. Puheeksiottovalmennukset sekä henkilös-
tötapahtumien yhteydessä järjestettävä Terveys-
tori olivat vuoden näkyvimpiä toimia hyvinvoin-

nin kehittämiseksi. Puheeksiottovalmennusten 
tavoitteena on kehittää esimiesten johtamistai-
toja sekä selkeyttää esimiehille kuuluvia vastuita 
ja velvollisuuksia työhyvinvoinnin johtamisessa.

Vuoden 2017 aikana järjestettiin kaksi suurta 
henkilöstötapahtumaa eli varustamopäivää. Nii-
hin osallistui yhteensä 154 henkilöä, keväällä 64 
ja syksyllä 90 henkilöä. Varustamopäivillä käsitel-
tiin sekä yhtiön strategiaan että operatiiviseen 
toimintaan liittyviä seikkoja. Myös sisäinen vies-
tintä ja Arctian palveluiden kysyntään vaikuttava 
toimintaympäristön muutos olivat varustamopäi-
vien aiheina. 

Kuva: Tim Bird
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Arctian yhteistoimintatoimikunta kokoontui 
vuonna 2017 säännöllisesti kerran kuussa. Koko-
uksiin osallistuivat työnantajan puolelta pääsään-
töisesti johtoryhmä sekä esimiehiä ja asiantun-
tijoita. Työntekijöiden edustajina toimikuntaan 
osallistui luottamusmiehiä ja työsuojeluorgani-
saation jäseniä. Kokouksissa käsiteltiin varusta-
mon ajankohtaisia asioita.

Henkilöstötutkimus on perinteisesti toteu-
tettu joka toinen vuosi elo-syyskuun vaihteessa. 
Tämän rytmin mukaan tutkimus olisi toteutettu 
vuonna 2017. Aikataulua päätettiin kuitenkin vaih-
taa, jotta otannasta saataisiin mahdollisimman 
edustava. Tutkimus toteutetaan seuraavan kerran 
jäänmurtokauden aikana alkuvuodesta 2018. Tut-
kimuksen toteuttamistavan muutoksilla pyritään 
siihen, että motivaatio henkilöstötutkimukseen 
osallistumiseen ja tulosten käsittelyyn paranisivat. 

Arctia otti osaa Helsingissä järjestettävään yri-
tysmaratonviestiin toukokuussa 2017 kolmatta 
kertaa. Henkilöstöhallinto osallistui vuoden 
aikana myös kahteen messutapahtumaan, Ahve-
nanmaalla ja Turussa. Messuilla esiteltiin Arctiaa 
työnantajana.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄÄ JA RAKENNETTA kuvaa-
vat tunnusluvut löytyvät toimintakertomuksesta 
(s. 53). Kaikki Arctian henkilöstöön vuonna 2017 
kuuluneet olivat suomalaisia.

SUKUPUOLIJAKAUMA
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Merihenkilöstö Hallituksen  
sukupuoli jakauma

Ylimmän johdon sukupuoli-
jakauma (johtoryhmä)

Maahenkilöstö

2017 2016 2015

Naisia Miehiä

Naisia Miehiä 

TASA-ARVO

Arctia noudattaa toiminnassaan tasa-arvosuunni-
telmaa, jonka tasa-arvovaltuutettu on hyväksynyt. 
Valtuutettu ei ole havainnut seikkoja, jotka viit-
taisivat perusteettomiin eroihin naisten ja miesten 
välillä. Tasa-arvosuunnitelma päivitettiin vuoden 
2017 alussa. Suunnitelmaan on sisällytetty yhden-
vertaisuussuunnitelma, ja sen tuella seurataan 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
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Arctia seuraa henkilöstön rakennetta ja palkkoja. 
Vuoden 2017 lopussa merihenkilöstöstä (yhteensä 
237 henkilöä) 11,4 prosenttia ja maahenkilöstöstä 
(yhteensä 31 henkilöä) 45,2 prosenttia oli naisia. 
Naisten ja miesten määrän suhde on pysynyt viime 
vuosina lähes samalla tasolla. Merihenkilöstön pal-
kat perustuvat työehtosopimuksiin ja niissä mää-
riteltyihin tehtävänimikkeisiin ja palkkaryhmiin.

UUDELLEENJÄRJESTELY- 
TILANTEET JA IRTISANOMISET

Vuoden 2017 aikana Arctiassa päättyi 75 työsuh-
detta ja uusia vakinaisia työsuhteita solmittiin 28 
kappaletta. Uusi rahtauspäällikkö nimitettiin kon-
sernin sisältä. Koko henkilöstö johtoryhmää lukuun 
ottamatta on työehtosopimuksen piirissä. Arctia 
noudattaa merihenkilöstöönsä Kansainvälisen työ-
järjestö ILO:n (International Labour Organization) 
merityötä koskevaan yleissopimukseen perustuvaa 
merityösopimuslakia ja maahenkilöstöönsä työ-
sopimuslakia. Arctiaa edustaa Suomen Varusta-
mot ry, jolla on yhtiökohtaiset työehtosopimukset 
merihenkilöstön ammattiliittojen kanssa. Vuoden 
aikana ei käyty yhteistoimintamenettelyitä.

Suomen Konepäällystöliiton kanssa solmittiin 
uusi työehtosopimus, joka on voimassa 28.2.2019 
asti. Palkkaratkaisu noudattaa pääosin kilpailuky-
kysopimusta, mutta sopimus sisältää myös joitakin 
kustannuksia nostavia tekijöitä.

VUONNA 2017 VOIMASSA OLIVAT  
SEURAAVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET:  

1. Arctia-konsernin kansi- ja konemiehistöä sekä 
taloushenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

2. Arctia-konsernin konventionaalisten jäänmur-
tajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus

3. Arctia-konsernin monitoimimurtajien konepääl-
lystöä koskeva työehtosopimus

4. Arctia-konsernin konventionaalisten jäänmur-
tajien kansipäällystöä koskeva työehtosopimus

5. Arctia-konsernin monitoimimurtajien kansipääl-
lystöä koskeva työehtosopimus

6. Satamajäänmurtajien päällystön työehtosopimus
7. Satamajäänmurtajien miehistön työehtosopimus
8. Arctia-konsernin toimihenkilöitä koskeva työ-

ehtosopimus

PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ JA TULOSPALKKIOT

TAVOITE JA PERUSTEET
Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhtiön 
avainhenkilöstön sitouttaminen yhtiön tuloskunnon 
kehittämiseksi ja yhtiön palkitsemismallin vastaa-
vuus vertailukelpoisessa liikkeenjohdollisessa ase-
massa toimivien henkilöiden palkitsemismalleihin.

Valtionyhtiöiden palkitsemisohjeen (Talouspoliit-
tisen ministerivaliokunnan kannanotto 13.8.2012) 
mukaan ”tulospalkkiot kertyvät yleensä yksivuoti-
sista bonusohjelmista ja vähintään kolmevuotisista 
pitkän tähtäimen kannustinohjelmista”. Arctian 
malli on ohjeen mukainen ”yksivuotinen bonus-
ohjelma”. 

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN RAKENNE
Tulospalkkiojärjestelmä tilikaudella 2017 koski toi-
mitusjohtajaa, yhtiön johtoryhmää ja toimitusjoh-
tajalle tai johtoryhmän jäsenelle raportoivia avain-
henkilöitä seuraavasti:

PALKITSEMISOHJEEN  
MUKAINEN ”HYVÄ SUORITUS”

Maksimi-
palkkio 

Henkilö-
määrä

Toimitusjohtaja 3,6 kk 1

Johtoryhmän jäsen 2 kk 5

Toimitusjohtajalle raportoiva 
muu avainhenkilö 1–2 kk 1–5

PALKITSEMISOHJEEN 
MUKAINEN ”POIKKEUK-
SELLISEN HYVÄ SUORITUS”

Maksimi-
palkkio 

Henkilö-
määrä

Lisäpalkkio ”hyvän 
suorituksen” palkkion lisäksi

Toimitusjohtaja 2,4 kk 1

Johtoryhmän jäsen 1 kk 5

Toimitusjohtajalle raportoiva 
muu avainhenkilö 0,5–1 kk 1–5

Tulospalkkio sidotaan strategian ja budjetin poh-
jalta määriteltyihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin 
(tilikaudella 2017 EBIT, jossa ei huomioida satun-
naisia eriä, kuten esim. liiketoiminnan osto/myynti, 
aluksen myyntivoitto/-tappio jne.) sekä näistä joh-
dettuihin henkilökohtaisiin avaintavoitteisiin.

Henkilökohtaisen palkkion laskentaperusteena 
on henkilön tilikauden aikaisen kuukausiansion 
rahapalkan ja verotettavien luontoisetujen (pl. tie-
toliikennelaitteet ja -yhteydet) yhteisarvo. Mikäli 
ko. ansio muuttuu tilikauden aikana, lasketaan pal-
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kitsemissumman perusteena oleva kuukausiansio 
vuoden kokonaiskertymästä jaettuna 12:lla.

Palkkio maksetaan, kun konsernin liikevoitto 
(EBIT) on positiivinen. Tappiollisen tilinpäätöksen 
toteutuessa palkkioita ei makseta miltään osin.

Järjestelmän piiriin voi tulla myös tilikauden 
aikana esim. uuden henkilön tullessa palvelukseen 
tai aiemmassa palvelussuhteessa olleen henkilön 
aloittaessa järjestelmän piiriin kuuluvassa tehtä-
vässä silloin kun tilikautta on jäljellä vähintään 
neljä (4) kuukautta. Tällöin palkkio maksetaan 
toteutuneen palvelusajan suhteessa koko tilikau-
teen. Työskentelykuukaudeksi lasketaan kuukausi, 
jolloin henkilö on ollut vähintään neljätoista (14) 
työpäivää tai työssäolon veroista päivää Arctian 
palveluksessa. Palkattomia vapaita ei lasketa pal-
velusajaksi. Mikäli henkilö jää vanhempainvapaalle, 
maksetaan palkkio työssäoloajalta.

Tavoitteiden toteutuminen tarkastellaan Q1/2018 
aikana. Oikeus tulospalkkioon syntyy, kun tilinpää-
tös on vahvistettu, henkilökohtaisten tavoitteiden 
toteutuminen tarkasteltu esimiehen ja hänen esi-
miehensä kanssa ja Arctia-konsernin hallitus on 
hyväksynyt palkkion maksettavaksi. Palkkio makse-
taan tilinpäätöksen vahvistamisesta riippuen joko 
helmi- tai maaliskuun palkanmaksun yhteydessä, 
jollei hallitus päätä toisin. Tulospalkkion maksami-
sen edellytyksenä on, että henkilö on toistaiseksi 
voimassaolevassa palvelussuhteessa Arctiaan, eikä 
ole irtisanoutunut taikka irtisanomisajalla maksu-
hetkellä.

Mikäli järjestelmän piiriin kuuluvan henkilön 
palvelussuhde puretaan tai irtisanotaan laimin-

lyönnin, rikkomuksen, tai muun vastaavan syyn 
johdosta ennen maksun täytäntöönpanoa, ei palk-
kiota makseta.

Mikäli järjestelmän piirissä oleva henkilö jää 
eläkkeelle, kuolee tai tulee työkyvyttömäksi tai 
irtisanotaan (tai johtajasopimus irtisanotaan) 
muun kuin edellä mainitun syyn takia, makse-
taan tulospalkkiota työssäoloaikaan suhteutet-
tuna (esim. 8 kk:n työskentelystä 8/12 vuositason 
tulospalkkiosta), jos palvelus on jatkunut tilikau-
della vähintään neljä (4) kuukautta.   

Mikäli henkilö siirtyy kesken tilikauden toiseen 
tehtävään, lasketaan tulospalkkio molemmista, tai 
jommastakummasta toimesta (mikäli toinen teh-
tävä ei ole järjestelmän piirissä) tehtävien palve-
lusajan suhteessa. Tällöin tulospalkkioon oikeut-
tavassa tehtävässä tulee palvella vähintään neljä 
(4) kuukautta.

Mahdolliset muutokset konsernirakenteessa 
tarkastelujaksolla huomioidaan tulospalkkion 
perusteiden määrittelyssä. Tällainen muutos voi 
olla esimerkiksi jonkin liiketoiminnan myynti tai 
lopettaminen, konsolidoinnit, fuusiot tai muut yri-
tysjärjestelyt.

Edellä kuvatun järjestelmän lisäksi poikkeuksel-
lisen ansiokkaasta työsuoritteesta hallitus voi toi-
mitusjohtajan esityksestä päättää erillisestä tulos-
palkkiosta, joka voi olla suuruudeltaan enintään 
ko. henkilön tämän järjestelmän mukaisen palk-
kion suuruinen. 

Arctia-konsernin hallitus on vahvistanut tämän 
ohjeen 16.2.2016 palkitsemis- ja nimitysvaliokun-
nan esityksestä. Hallitus voi tehdä näihin ohjeisiin 

muutoksia tai päättää järjestelmän käytöstä pois-
tamisesta milloin tahansa.

AVAINHENKILÖIDEN 
PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ 2017 2016 2015

Palkitsemisjärjestelmän piiriin 
kuuluvat avainhenkilöt  
/ osuus koko henkilöstöstä 4,1 % 5,4 % 5,2 %

Maksetut tulospalkkiot*

toimitusjohtaja 22 433 0 36 634 

muu johtoryhmä (euroa) 23 304 0 40 117 

muut (euroa)                                    15 777 17 009 22 575 

Tulospalkkiot sivukuluineen 75 057 20 635 123 116 

*tulospalkkio maksetaan palkkioperustevuotta seuraavana 
vuonna
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Vuonna 2017 henkilöstön koulutuspäiviä ker-
tyi yhteensä 812 (1 395 vuonna 2016). Merihen-
kilöstölle järjestettiin vuoden 2017 aikana muun 
muassa ammattipätevyyksien ja muiden vaatimus-
ten ylläpitämiseen liittyviä kertauskoulutuksia. Syk-
syn aikana koulutettiin koko kansipäällystö IMO:n 
polaarikoodin vaatimusten mukaisesti tulevia päte-
vyysvaatimuksia ennakoiden.

Arctia oli vuoden 2017 aikana mukana kehit-
tämässä jäänmurron osaamiseen liittyvää koulu-
tuskokonaisuutta. Tärkeä osa tätä kokonaisuutta 
ja ammattiosaamisen turvaamista oli osallistumi-
nen asiantuntijaroolissa merenkulkijoiden koulu- 
tuksessa käytettävän jääsimulaattorin kehittä-
miseen.  

Jäänmurtoa ei opita koulun penkillä, vaan jäänmurtotyössä. Siksi 
Arctialla on ratkaiseva rooli maamme jäänmurron osaamisen säilyt-
tämisessä ja kehittämisessä. 

Osaaminen ja ammattitaito

AINUTLAATUISTA ARKTISTA 
OSAAMISTA ON YLLÄPIDETTÄVÄ 

KEHITYSKESKUSTELUT

Kehityskeskustelulomake ja ohjeet päivitettiin 
vuonna 2017 ja ne otettiin käyttöön koko henki-
löstölle. Samassa yhteydessä luovuttiin merihenki-
löstön erillisestä osaamisen arviointijärjestelmästä. 
Uudistus ajoittui sähköisen järjestelmän ohjeistus-
ten päivittämiseen toukokuussa, joten uusi käy-
täntö tulee täysimääräisesti käyttöön vasta vuo-
den 2018 aikana. Jatkossa koko henkilöstön työhön 
ja osaamiseen kohdistuvia kehitystarpeita voidaan 
arvioida ja johtaa entistä johdonmukaisemmin 
samojen toimintamallien pohjalta. Esimiehet käy-
vät tavoite- ja kehityskeskustelut alaistensa kanssa 
vähintään kerran vuodessa.

KOULUTUS 2017 2016 2015

Ulkopuoliset koulutuspäivät 812 1 395 1 133 

Koulutukseen per henkilö / 
euroa 1205 1 205 1 194 

Henkilöstön koulutustaustan 
jakauma

Ammattikoulu 57 55 54 

Alempi korkeakoulututkinto 38 41 43 

Ylempi korkeakoulututkinto 5 4 4 

Kuva: Tim Bird
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HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

Arctiassa toteuttaa henkilöstötutkimuksen joka toi-
nen vuosi. Edellisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 
2015 ja seuraava toteutetaan vuoden 2018 helmi-
kuussa. Toteutus on silloin jäänmurtokaudella, jol-
loin merihenkilöstö on töissä. 

Tutkimuksen perusteella tehdään aktiviteettilis-
tat, joita toteutetaan seuraavana vuonna. Edelli-
sen tutkimuksen perusteella tehdyn aktiviteettilis-
tan toteuttamista on jatkettu suunnitelmallisesti. 
Vuonna 2017 Arctia on keskittynyt erityisesti joh-
tamiseen ja esimiesten kehittymiseen.

Henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia var-
ten perustettiin vuonna 2014 hyvinvointiryhmä, 
johon kuuluu sekä työnantajan että työntekijöi-
den edustajia. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja 
se on toteuttanut mm. Terveystori-tapahtumia ja 
hyvinvointiohjelmia henkilöstölle. Tapahtumat ja 
ohjelmat järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2016 alussa toteutettiin Arctian sisäisen 
viestinnän kysely. Kyselyn pohjalta otettiin vuonna 
2017 käyttöön uusi intranet-järjestelmä, joka vas-
taa paremmin liikkuvan henkilöstön tarpeisiin. Sen 
tietojen päivitys on vastuutettu alusten kansipääl-
lystölle ja toimistolla osastojen viestintävastuulli-
sille. Sisäisen viestinnän kehittämisen tavoitteena 
on, että jatkossa jokainen arctialainen ottaa vas-
tuuta tiedon kulusta, päivittämisestä ja oikeelli-
suudesta, ja että tieto kulkee tehokkaasti kaikkiin 
suuntiin organisaation sisällä. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 
Arctia kutsui marraskuussa 2017 kaikki Arctiasta ja 
sen edeltäjäorganisaatioista eläköityneet yhteiseen 

”Niin murtuivat jäät” -tapahtumaan. Arctia tarjosi 
lounaan, jäänmurron historiaan liittyvää ohjelmaa 
sekä kierroksen varustamon uusimmalla jäänmur-
tajalla Polariksella. Kiitettyyn tapahtumaan osal-
listui noin 150 eläkeläistä.

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Vuonna 2017 poissaoloon johtaneita työtapaturmia 
sattui viisi (seitsemän vuonna 2016). Turvallisuus-
viestinnän kaksivuotinen kampanja päättyi vuoden 
lopulla. Kampanjalla kehitettiin projektiturvalli-
suusajattelua sekä esimiesten turvallisuusjohtamis-
taitoja. Lisäksi Arctia jatkoi turvallisuusasioiden 
aktiivista viestimistä ja turvallisuuspalkintojen 
jakamista. 

Trafi auditoi vuonna 2017 Arctian turvallisuus- ja 
johtamisdokumentaation. Arctia sai turvallisuus-
johtamisjärjestelmän todistuksen, joka on voimassa 
vuoden 2022 huhtikuuhun asti.

Loppuvuodesta kehitettiin koko henkilökunnalle 
tarkoitettu työturvallisuuskorttikoulutus yhdessä 
Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Koulutus toteu-
tetaan alkuvuonna 2018.

Arctia tarjoaa lakisääteisen ehkäisevän työter-
veyshuollon lisäksi työntekijöille yleislääkärita-
soista sairaanhoitoa, johon kuuluu työterveyslääkä-
rin ja työterveyshoitajan antama hoito, tarvittavat 
laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä työter-
veyshuollon asiantuntijoiden ja erikoislääkäreiden 

konsultaatiot. Yrityksen työntekijöilleen ottama 
hoitoturva täydentää työterveyshuoltoa.

Arctia tukee työntekijöidensä harrastuksia lii-
kunta- ja kulttuurisetelein. Jokainen arctialainen 
saa halutessaan 200 euron arvosta seteleitä käyt-
töönsä vuosittain.

TAPATURMIEN LUKUMÄÄRÄ 2017 2016 2015 

Poissaoloon johtaneet  
tapaturmat 5 7 12 

Muut tapaturmat 9 4 16 

Tapaturmataajuus /  
milj. työtuntia 24,07 24,71 23,54  

SAIRAUSPOISSAOLOT 2017 2016 2015 

Sairauspoissaoloprosentti, 
koko henkilöstöstä 

Lyhytaikaisia (%) 6,0 8,9 7,5 

Pitkäaikaiset mukaan lukien (%) 9,1 13,6 10,4 

Ammattitautien lukumäärä, 
epäily 1 2 0 
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POLARIS

JÄÄNMURTAJAT JA MONITOIMIMURTAJAT

Laivasto 31.12.2017

Pituus m / Leveys m / Syväys m / Teho kW

JM SISU 106,6 / 23,8 / 8,3 / 16 200

MTM FENNICA 116,0 / 26,0 / 8,4 / 15 000

JM KONTIO 98,6 / 24,2 / 8,0 / 15 000

JM URHO 106,6 / 23,8 / 8,3 / 16 200

MTM NORDICA 116,0 / 26,0 / 8,4 / 15 000

JM OTSO 98,6 / 24,2 / 8,0 / 15 000

JM VOIMA 83,5 / 19,4 / 7,0 / 10 200

SJM AHTO 40,0 / 12,8 / 5,5 / 3 600

JM POLARIS 110 / 24 / 8,0 / 22 000 
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05 Tilinpäätös 2017

Kuva: Sampo Tammiala
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Arctia Oy

TOIMINTAKERTOMUS 
TILIKAUDELTA  
1.1.–31.12.2017
MARKKINOIDEN KEHITYS

Itämeren alueen markkinoiden kehitysnäkymät 
ovat positiiviset talouskasvun myötä. Investoinnit 
Infrastruktuuriin lisääntyvät ja liikenteen määrä 
kasvaa. Kansainvälinen yhteistyö alueella laajenee 
ja jäänmurtoresurssien uusimistarve on yhteinen 
koko alueella kaluston vanhetessa.

Aktiviteetti Pohjois-Amerikan markkinoilla 
on vähentynyt merkittävästi sekä Yhdysvalloissa 
että Kanadassa tapahtuneiden energia- ja ilmas-
topoliittisten ratkaisujen johdosta. Yhdysvaltojen 
nykyisen hallinnon viimeaikaiset kannanotot sekä 
raakaöljyn nouseva hintakehitys voivat kuitenkin 
muuttaa tilannetta tulevina vuosina. Rannikko-
vartiostojen hankkeet jäänmurtokapasiteettinsa 

uusimiseksi etenevät ja matkustaja-alusliikenne 
on kasvussa. Seismisen tutkimuksen odotetaan 
jatkuvan Grönlannissa. Edellä mainittujen joh-
dosta kysyntä alueella vahvistuu.

Energiatuotanto Venäjän arktisilla ja subarkti-
silla jatkoi kasvuaan lisäten liikennettä Koillisväy-
lällä. Tämän vuoksi myös tukipalveluiden kysyntä 
alueella lisääntyi. Aasian alueen sekä keskieu-
rooppa-laisen arktisen tutkimuksen lisääntyessä 
tutkimusorganisaatiot tarvitsevat jäänmurto- ja 
tutkimus-aluspalveluita. Pakotteet eivät rajoita 
jäänmurtopalveluita, mutta rajaavat osin muita 
mahdollisia palvelumuotoja.

Uusiutuvan energian hankkeet jääpeitteisillä 
merialueilla voivat tuoda uudenlaista palvelun-
tarvetta. Tuuli-, aalto- ja vuorovesivoimaratkaisut 

tulevat muodostamaan arktisen alueen paikalli-
sen energiatuotannon pohjan tulevaisuudessa.

Grönlannin merialueiden tutkimustoiminta loi 
kysyntää jäänmurtopalveluille ja palveluiden tar-
peen odotetaan jatkuvan maltillisena.

TILIKAUDEN AIKAISET  
MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Talvi 2017 oli melko leuto, mutta jäätilanne Perä-
merellä oli kuitenkin vaikea tuulen kasatessa jäitä 
vaikeakulkuiseksi ahtojääksi. Aluksia osallistui siksi 
jäänmurtoon edellistä vuotta enemmän. Samoin 
jäämurtopäivien määrä oli korkeampi. Uusi aluk-
semme Polaris osoittautui erittäin suorituskykyi-
seksi jäänmurtajaksi, vaikka alkuvaiheen teknisiä 
ongelmia ilmenikin runsaasti niiden vaikuttaessa 
myös yhtiön tulokseen. Polariksen laitetoimitta-
jien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä aluksen lait-
teiston kehittämiseksi luotettavauuden paranta-
miseksi. Offhire-päiviä kertyi aiempaa enemmän, 
mutta ongelmat pystyttiin pääosin selvittämään ja 
palvelutaso säilyi korkeana koko jäänmurtokauden. 

Monitoimimurtaja Nordica vapautettiin Itä-
meren jäänmurrosta yhteisymmärryksessä Lii-
kennevi-raston kanssa aloittaakseen rahtauk-
sen Venäjällä vuoden 2016 lopulla. Rahtaus jatkui 
huhtikuun loppuun saakka. Heinäkuussa Nordica 
palasi Arctic 100 Expedition -matkalla Luoteis-
väylän kautta Eurooppaan. Matkalla oli mukana 
mm. tutkijoita, toimittajia ja muita sidosryhmien 
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valmiudessa Katajanokalla ja monitoimimurtaja 
Fennica Raumalla. Monitoimimurtaja Nordica oli Lii-
kenneviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan 
vapautettu jäänmurtotehtävistä, koska alus rah-
dattiin Venäjälle ice management - tehtäviin. Jään-
murron operointipäiviä kertyi vuonna 2017 ajan-
jaksoilla 1.1. - 8.5. ja 7.12. - 31.12. yhteensä 447 
(385) ja offhire-päiviä 46 (0).

Jäänmurron liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa 
(39,0) ja liikevoitto 7,0 miljoonaa euroa (6,3). Lii-
kenneviraston kanssa on jäänmurtopalveluso-
pimukset erikseen ns. konventionaalisista jään-
murtajista, monitoimimurtajista sekä uudesta 
jäänmurtaja Polariksesta. Liikevaihdon pienemi-
nen edelli-sestä vuodesta johtuu Nordican vapaut-
tamisesta jäänmurtovalmiudesta sekä Polariksen 
offhire-päivistä. Kasvanut liikevoitto johtuu puo-
lestaan erityisesti edellisvuotta matalammista aluk-
sen ja miehistön vuokrauskustannuksista Nordican 
vapautuessa offshore -tehtäviin.

OFFSHORE

Monitoimimurtaja Nordica vapautettiin Itämeren 
jäänmurrosta yhteisymmärryksessä Liikennevi-ras-
ton kanssa ja se aloitti rahtauksen Venäjällä vuo-
den 2016 lopulla. Asiakkaan lunastettua sopimuk-
sessa olleet optiot rahtaus jatkui huhtikuun loppuun 
asti. Nordica jäi operoinnin päätyttyä Etelä-Kore-
aan Busaniin kansainväliseen merenkulkutapah-
tumaan, josta se siirtyi kesäkuun lopulla Kana-
daan.  Arctic 100 Expedition – matka Luoteisväylän 
kautta Eurooppaan toteutettiin kesällä. Matkalla 
oli mukana tutkijoita useista eri maista, toimittajia, 

ARCTIA-KONSERNIN TOIMINTAA KUVAAVAT TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, milj.€ 48,9 60,7 64,4 61,7 63,7
Liikevoitto /-tappio, milj.€ 0,1 12,9 18,1 16,8 17,5

 % liikevaihdosta 0,3 21,2 28,1 27,2 27,5
Tilikauden voitto / tappio, milj. € -1,4 9,1 14,6 12,9 13,4

 % liikevaihdosta -2,1 15,1 22,7 20,9 21,0
Oma pääoma, milj.€ 137,2 143,2 141,6 134,8 121,4
Omavaraisuusaste, % 50,1 49,9 73,4 72,7 70,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 70,4 62,5 -16,9 -15,6 -12,0
Korollinen vieraspääoma, milj.€ 121,4 124,2 36,1 34,7 33,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 0,1 5,7 11,8 11,3 12,5
Oman pääoman tuotto-% -1,0 6,4 10,6 10,0 11,7
Bruttoinvestoinnit, milj.€ 5,7 131,6 14,8 15,6 17,8

 % liikevaihdosta 11,6 216,9 23,0 25,3 27,9
Taseen loppusumma, milj.€ 274,5 287,4 193,9 185,7 175,6

edustajia useista eri maista. Matka onnistui erin-
omaisesti. Alus jäi tulomatkalla Tanskaan, jossa 
sille tehtiin ennakkoon sovittuja kunnostuksia. 
Myös jäänmurtaja Kontiolle sekä monitoimimur-
taja Fennicalle toteutettiin vuoden aikana suun-
nitelman mukaiset telakoinnit.  

KONSERNIN TULOS JA  
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Arctia-konsernin tarkastelukauden liikevaihto oli 
edellisvuotta vuotta pienempi. Liikevaihto oli 48,9 
miljoonaa euroa (60,7). Liikevoittoa kertyi 0,1 mil-
joonaa euroa (12,9). Konsernin tilikauden tappio 
oli -1,4 miljoonaa euroa (9,1). Merkittävin tekijä 

tuloksen heikkenemiseen oli edellisvuotta pie-
nempi kansainvälisen liiketoiminnan sopimuskanta. 
Investoinnit jäivät paljon edellisvuotta alhai-sem-
miksi, kun vuonna 2016 toteutunut jäänmurtaja 
Polariksen hankinta (121,8 miljoonaa euroa) nosti 
edellisvuoden investointikannan suureksi. Yhtiön 
maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät edellisen 
vuoden tasolla. 

JÄÄNMURTO

Vuoden 2017 talvi oli leuto, mutta olosuhteet eri-
tyisesti Perämerellä olivat vaativat. Jäänmurtajat 
Voima, Sisu, Kontio, Otso ja Polaris avustivat kaup-
pamerenkulkua. Urho oli koko tarkastelukauden 
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USA:n ja Kanadan rannikkovartiostojen tutkijoita 
sekä alkuperäiskansojen edustajia. Matka onnistui 
erinomaisesti. Alus jäi tulomatkalla Tanskaan, jossa 
sille tehtiin ennakkoon sovittuja kunnostuksia. Loka-
kuussa Nordica osallistui Arctic Circle-tapahtumaan 
Reykjavikissä. Konferenssin aikana alukseen tutustui 
Islannin presidentti sekä lukuisia ministereitä ark-
tisista maista kansainvälisen jäänmurtoyhteistyön 
tiivistämiseksi.

Monitoimimurtaja Fennica oli koko tarkastelu-
kauden Raumalla, jossa sille suoritettiin kunnos-
sapi-to- ja elinkaaren pidennystöitä.

Operointipäiviä kertyi yhteensä 65 (61). 
Offshoren liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa 

(28,3) ja liikevoitto -7,2 miljoonaa euroa (5,9). Vuo-
den 2016 liikevaihtoon sisältyy Shellin Alaskan rah-
taussopimuksen päättämisestä sovittu summa, 18,4 
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kustannukset säi-
lyivät samalla tasolla vertailuvuosien välillä. 

SATAMAJÄÄNMURTO

Vuoden 2017 aikana satamajäänmurtoa tehtiin 
sekä Tornion että Kemin satamissa satamajään-
murtaja Ahtolla ja Jääsalolla. Satamajäänmurtaja 
Ulla oli vara-aluksena. Jääsalo ja Ulla olivat rah-
dattuina Kemin Satama Oy:ltä.  

Arctia Karhu Oy osallistui edellisvuoden tapaan 
Arctian öljyntorjunnan kehitystyöhön IMOR-hank-
keessa. Kolmivuotinen hanke aloitettiin vuoden 2014 
kesällä ja se päättyi vuoden 2017 keväällä. Hankkeessa 
pyrittiin parantamaan jäissä tapahtuvaa öljynkeräystä 
keskittymällä erityisesti aluksen käyttöön jään hallin-
nassa öljyntorjuntatilanteessa.   

Avovesikauden aikana Arctia Karhu Oy:n alukset 
tekivät lukuisia satamahinauksia ja joitakin pitempi-
aikaisia rahtauksia Suomessa ja Ruotsissa. 

Satamajäänmurron liikevaihto oli 2,3 miljoonaa 
euroa (2,3) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (0,2).

HENKILÖSTÖ

Jäänmurron ammattiosaamisen turvaaminen oli 
tärkeässä roolissa vuonna 2017. Arctia oli mukana 
kehittämässä jäänmurto-osaamiseen liittyvää kou-
lutuskokonaisuutta. Syksyn aikana koulutettiin 
koko kansipäällystö Polaarikoodin vaatimusten 
mukaisesti tulevia pätevyysvaatimuksia ennakoi-
den. Merihenkilöstölle järjestettiin vuoden aikana 
lisäksi pätevyyksien ja muiden vaatimusten yllä-
pitämiseen liittyviä koulutuksia.

Johtamis- ja esimiesvalmennukseen panosta-
mista jatkettiin vuoden aikana. Valmennusten 
tavoit-teena oli kehittää esimiesten johtamistai-
toja ja selkeyttää esimiehille kuuluvia vastuita ja 
velvolli-suuksia mm. työhyvinvoinnin johtamisessa.

Vuoden 2017 aikana nähtiin positiivista kehi-
tystä työhyvinvoinnissa, mikä näkyi mm. saira-
uspoissaolojen vähenemisenä. Sairauspoissaolot 
tippuivat 6,0 prosenttiin edellisvuoden 8,9 pro-
sentista.

Vuoden aikana rekrytoitiin henkilöstöä ammat-
tiosaamisen varmistamiseksi ja tuleviin eläköitymi-
siin varautuen. Johtoryhmässä Sari Näkki aloitti 
henkilöstöjohtajana joulukuussa ja Kim Höijer ta-
lousjohtajana vuoden 2018 alusta.

RAHOITUS 

Vuoden lopussa konsernin kassavarat olivat 24,6 
miljoonaa euroa (34,5). Merkittävimmät kassava-
rojen käyttökohteet olivat lainojen lyhennykset, 
investoinnit ja osinkojen maksu. Kassavaroista 
suurin osa on sijoitettu matalan riskin korkora-
hastoihin. Kassavaroilla varaudutaan vanhenevan 
aluskannan kunnossapitoon ja perusparannusin-
vestointeihin sekä tuleviin koko laivastoa koske-
viin mittaviin korvausinvestointeihin. 

Konsernilla oli pitkäaikaista korollista lainaa 
vuoden lopussa 118,6 miljoonaa euroa (121,4), 
mikä on kokonaisuudessaan hankittu ulkopuo-
lisilta rahoituslaitoksilta. Lyhytaikaista lainaa 
rahoituslai-toksilta oli 2,8 miljoonaa euroa (2,8). 
Uutta lainaa ei tilikauden aikana ole nostettu. 
Lainaehdoissa ei ole kannattavuuteen tai vaka-
varaisuuteen liittyviä kovenantteja. Lainan korot 
on sidottu markkinakorkoihin. Markkinakorko-
jen ja valuuttakurssien muutoksilta suojaudut-
tiin johdannaissopimuksilla, jotka erääntyivät 
tarkastelukauden aikana. Suojausinstrument-
tien kassavirtavaikutus on kirjattu tulosvaikut-
teisesti toteutumien mukaisesti. Konsernilla on 
lisäksi yhteensä 43,0 miljoonan euron pääomia 
suojaavia korkojohdannaisia, joiden kassavirta-
vaikutus alkaa vuonna 2019. Korkosuojien mark-
kina-arvo tilinpäätöshetkellä oli -0,1 miljoonaa 
euroa ja ne on ilmoitettu taseen liitetiedoissa. 

TILINPÄÄTÖS 55TILINPÄÄTÖSVUOSI 2017 ARCTIA PALVELUALUEET HENKILÖSTÖHALLINTO



KONSERNIN HENKILÖSTÖÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

2017 2016 2015 2014 2013

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 
TILIKAUDELLA 278 272 270 273 278

Jäänmurto 150 141 138 141 147

Offshore 86 86 90 94 98

Satamajäänmurto 11 11 9 8 2

Maahenkilöstö 31 34 33 30 32

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ (31.12.)

Maahenkilöstö 31 32 36 31 31

Merihenkilöstö 237 233 237 230 236

TYÖSUHTEIDEN OSUUDET (31.12.)

Maahenkilöstö, vakituisia 29 29 33 31 31

Merihenkilöstö, vakituisia 217 209 213 204 220

Määräaikaisia 22 27 27 26 16

KOKOAIKAISTEN JA OSA-AIKAISTEN 
TYÖSUHTEIDEN OSUUS (%)

Maahenkilöstö, osa-aikaisia 3,2 8,7 2,8 6,5 6,5

Merihenkilöstö, osa-aikaisia 0 0 0,4 0,4 0,4

LÄHTÖVAIHTUVUUS (31.12.)

Koko henkilöstö/lähtijät ja määräaikaiset (%)

Maahenkilöstö 28,1 13,9 9,7 6,5 18

Merihenkilöstö 27,4 11,8 14,5 23,3 35

2017 2016 2015 2014 2013

KESKIMÄÄRÄINEN TYÖSUHTEEN 
PITUUS/VUOTTA (31.12.)

Koko henkilöstö 12,5 13,5 13,9 15,3 16,4

HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ/VUOTTA 
(31.12.)

Koko henkilöstö 48,1 49 48,3 47,5 48,5

Merihenkilöstö, miehet 48,4 49,3 49 48,5 48,2

Merihenkilöstö, naiset 47 47,5 46,4 48,5 47,7

Maahenkilöstö 46,3 46 45,2 46 46,7

Eläkkeelle jääneiden lukumäärä 11 12 14 10 15

Keskimääräinen eläköitymisikä (vuotta) 60,3 61,5 60,5 60,5 60,6

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA 
(31.12.) KAIKKI TYÖSUHTEET (%)

Naisia, merihenkilöstö 11,4 12,0 13,5 14,8 14,8

Naisia, maahenkilöstö 45,2 46,9 47,2 45,1 45,4

HALLITUKSEN SUKUPUOLIJAKAUMA 
(31.12.)

Naisia 2 * 2 * 2 * 2 2

Miehiä 3 * 3 * 3 * 3 2

YLIMMÄN JOHDON SUKUPUOLIJAKAUMA 
(JOHTORYHMÄ) (31.12.)

Naisia 2 * 2 * 1 * 1 1

Miehiä 4 * 6 * 6 * 5 5

* jäseniä vuodenvaihteessa
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INVESTOINNIT

Vuoden 2017 bruttoinvestoinnit konsernissa olivat 
5,7 miljoonaa euroa (131,6), mistä ylläpitoinves-
tointien osuus oli 5,2 miljoonaa euroa (3,5). Ver-
tailukauden korkeat bruttoinvestoinnit johtuivat 
erityisesti jäänmurtaja Polariksen hankinnasta.

Merkittävimmät investoinnit olivat jäänmurtaja 
Kontion telakointi ja monitoimimurtaja Fennican 
telakointi ja elinkaarenpidennys sekä monitoimi-
murtaja Nordican nosturin kunnostus.  

Toteutuneet investoinnit alittivat selvästi suun-
nitelman mukaisten poistojen tason. Osittain se 
johtui suunniteltujen ylläpitoinvestointien siirty-
misestä tuleville tilikausille.

TURVALLISUUS

Alusturvallisuutta valvotaan konsernissa säännön-
mukaisin sisäisin auditoinnein. Liikenteen turval-
lisuusvirasto Trafi katsastaa alukset vuosittain. 
Auditoinneista ja katsastuksissa tehdyistä havain-
noista on laadittu toimenpide- ja korjaussuun-
nitelmat, jotka on toteutettu. Tilivuoden aikana 
auditoinneissa tai katsastuksissa ei ole esiintynyt 
vakavia poikkeamia.

Varustamon uuden jäänmurtaja Polariksen ope-
rointi on edelleen takuunalaista. Takuuasiat ovat 
liittyneet rakenteellisiin työsuojelumääräyksiin ja 
erilaisiin uutta teknologiaa hyödyntävän aluksen 
vikoihin ja niistä aiheutuvien ympäristöhaittojen, 
operoinnin keskeytymisten ja taloudellisten me-
netysten minimointeihin. Uuden tyyppisen laivan 

käyttöönottoon ja turvallisuuteen on valmistau-
duttu kattavin koulutuksin.

Viime vuoden lopussa aloitettiin hanke Urhon, 
Sisun ja Voiman saattamiseksi kansainväliseen lii-
kenteeseen kelpaaviksi. Turvallisuus- ja pelastautu-
mislaitteiden osalta alukset katsastettiin. Aluksiin 
vaadittavat hoitotilat rakennetaan tulevien tela-
kointien yhteydessä.

Vuoden 2017 aikana konsernissa oli työtapatur-
mia 5 (7). Työturvallisuuskampanjat ovat jatkuneet 
kvartaaleittain vaihtuvalla teemalla. Lisäksi jatket-
tiin turvallisuusasioiden aktiivista tiedottamista ja 
turvallisuuspalkintojen jakamista. 

Loppuvuodesta rakennettiin koko Arctian henki-
lökuntaa koskeva Arctian turvallisuuspäivä yhdessä 
TTK:n kanssa. Koulutus toteutetaan kaikille vuo-
den 2018 aikana.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän uusi ohjelmisto 
on otettu onnistuneesti käyttöön vuoden aikana. 
Uuden ohjelmiston myötä pystytään alusten ohjeis-
tusta ja raportointia hallinnoimaan entistä pa-rem-
min niin aluksilla kuin turvallisuusyksikössäkin. 

Polaarikoodi- selvitystyötä jatkettiin. Alusten 
luokittaminen uuteen polaari -luokkaan alkaa 
kuluvana vuonna.

Arctia-konserni huomioi kaikessa toiminnassaan 
ympäristön ja noudattaa ISM-koodin (Interna-tio-
nal Safety Management Code) ja IMO:n (Internatio-
nal Maritime Organization) MARPOL-yleissopimuk-
sen (International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships) määräysten lisäksi kansal-
lisia ohjeita ja määräyksiä. 

KEHITYSTYÖ JA TUTKIMUS

Yhtiön ensimmäinen TEKES -projekti päättyi vuo-
den 2017-2018 vaihteessa. IMOR- hankkeessa py-
rittiin kehittämään tapa käyttää alusta ja öljyntor-
juntalaitetta yhdessä, niin että jäänhallinta lisää 
laitteen keräystehoa. Muilta osin Arctia Oy osal-
listui Merikotkan ja Meriteollisuuden tutkimustoi-
mikunnan toimintaan, sekä joidenkin muiden tut-
kimushankkeiden ohjausryhmätyöhön. 

Yhtiössä päätettiin ottaa käyttöön laatujär-
jestelmä, joka tulee osaltaan jatkossa tukemaan 
kehitystyötä sekä sidosryhmien huomiointia. 
Yhtiön sisäinen keksintöohjesääntö eteni vuo-
den aikana käyttöönottovalmiuteen.

YRITYSVASTUU                                                                                                                      

Yritysvastuu otettiin viime vuonna merkittävästi 
mukaan yhtiön strategiatyöhön. Päivittyvä strate-
gia vastaa entistä paremmin sekä taloudellisen että 
ympäristövastuullisuuden kysymyksiin. Yhtiö seuraa 
kattavasti myös maksamiaan veroja ja veroluontei-
sia maksuja, mitkä esitetään vuosikerto-muksessa.

Vuonna 2017 otettiin käyttöön myös erityi-
nen yritysvastuun johtamissääntö. Johtamis-
säännössä määritellään yritysvastuun johtami-
nen, keinot tilannekuvan ylläpitämiseen sekä 
seuranta ja raportointi. Seurantaa ja raportoin-
tia parannettiin myös lisäämällä kuukausirapor-
tointiin sidosryhmien osoittamat huolenaiheet 
ja yritysvastuupoikkeamat. Yritysvastuupoikkea-
miksi määriteltiin ympäristövahingot, riskienhal-
linnan virheet, merkittävät poikkeamat palvelun 
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laadussa tai saatavuudessa ja sidosryhmien suorat 
yhteydenotot yhtiön toimintaan liittyen. Uusista 
osa-alueista nousi vuoden aikana johtoryhmäkä-
sittelyyn kaksi tapahtumaa, joista toinen oli kyl-
mäainevuoto ja toinen JM Polariksen operoinnin 
aikana havaittu pienehkö öljyvuoto. Molempien 
osalta korjaavat toimenpiteet on tehty.

YMPÄRISTÖ

Vuonna 2017 öljyntorjunta Perämerellä jatkui kes-
keytyksettä satamajäänmurtaja Ahtolla ja Jääsa-
lolla. Sopimuksen option käyttöönotosta sovittiin 
asiakkaan kanssa. Öljyntorjuntavastuun siirtymi-
nen Rajavartiolaitokselle ei vaikuttanut sopimuk-
seen, joka on solmittu Lapin Pelastuslaitoksen 
kanssa. 

Lainsäädännön seuranta on parantunut ensi-
sijaisesti Suomen Varustamoiden aktiivisen tie-
dotus- ja vaikutustyön kautta. Myös vastuuvi-
ranomaiset ovat huomioineet Arctia Oy:n hyvin 
lainsäädännön lausuntokierroksissa. Kaikkiaan 
tulevia lainsäädännön muutoksia seurataan tii-
viisti. Seurannan perusteella arvioidaan kansain-
välisten sopimusten ja kansallisten säädösten vai-
kutuksia konsernin ohjeistukseen ja laivastoon. 
Tarkastelukautena voimaan tuli painolastivesi-
yleissopimus, joka ei kuitenkaan siirtymäaiko-
jen takia aikaansaanut merkittäviä kustannuk-
sia tarkasteluvuoden aikana. Siirtymäkauden 
aikana odotetaan laitteiden hintojen laskevan, 
tarjoaman laajentuvan ja laitteiden toimintavar-
muuden kehittyvän. 

YHTIÖN ORGANISAATIO,  
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Arctia-konsernin yhtiörakenne on ollut muuttu-
maton koko tilikauden 2017. Konsernin emoyh-
tiönä toimii Arctia Oy, jossa hoidetaan mm. kon-
sernin taloushallinto, ICT-toiminnot sekä viestintä. 
Tytär-yhtiö Arctia Management Services Oy tuot-
taa hoitovarustamopalveluita kuten henkilöstöhal-
lin-toon, turvallisuuteen, tekniikkaan ja miehityk-
seen liittyviä palveluita. Konsernin operatiivinen 
toi-minta on jaettu kolmeen tytäryhtiöön. Arctia 
Icebreaking Oy tuottaa perinteisiä jäänmurtopalve-
luita Itämerellä, Arctia Offshore Oy tarjoaa perin-
teisen jäänmurron lisäksi offshore-palveluita myös 
Itämeren ulkopuolella ja Arctia Karhu Oy tarjoaa 
satamajäänmurtopalveluita Itämerellä. Lisäksi kon-
serniin kuuluu myös muita tytär- ja osakkuusyhti-
öitä, joiden toiminta on ollut vähäistä. 

Yhtiökokouksessa 3.4.2017 valittiin Arctia Oy:n 
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Saarela ja 
varsi-naisiksi jäseniksi Hanna Masala, Ilpo Nuuti-
nen, Antti Pankakoski ja Päivi Söderholm. Hallitus 
valitsi varapuheenjohtajaksi Ilpo Nuutisen. Hallitus 
kokoontui vuoden 2017 aikana 8 kertaa. Hallitus-
ten jäsenten läsnäoloprosentti oli 100,0. Hallituk-
sen palkkiot pysyivät ennallaan. 

Hallitus valitsi kokouksessaan 24.4.2017 palkkio- 
ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Pertti Saa-
relan sekä jäseniksi Antti Pankakosken ja Ilpo Nuu-
tisen. Valiokunta kokoontui vuoden 2017 aikana 
kolme (3) kertaa ja jäsenten läsnäoloprosentti oli 
100,0.  

Arctia-konsernin tilintarkastajana toimi tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuulli-
sena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHT.

Arctia Oy:n toimitusjohtajana toimi Tero Vau-
raste.  Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikau-
den aikana toimitusjohtajan lisäksi

• Pia Broumand, turvallisuuspäällikkö 
• Tom Ekegren, liiketoimintajohtaja, jäänmurto
• Hannu Ylärinne, liiketoimintajohtaja, offshore, 

21.7.2017 asti
• Eero Hokkanen, viestintäpäällikkö
• Heli Lehtonen, talousjohtaja, 15.12.2017 asti
• David Lindström, henkilöstöjohtaja
• Petri Mikola, tekninen johtaja
• Sari Näkki, henkilöstöjohtaja, 14.12.2017  

lähtien

OSAKKEET

2017 2016

Osakepääoma, € 18 700 000,00 18 700 000,00

Osakkeen nimellisarvo, € 25,00 25,00

Osakkeiden lukumäärä, kpl 748 000 748 000

Emoyhtiön koko osakekannan omistaa Suomen valtio. 
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ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ 
RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 

Aluskannan ikääntyminen lisää riskiä teknisistä 
ongelmista ja huoltokustannusten noususta. Lisäksi 
riski vanhojen alusten varaosien saatavuuden heik-
kenemisestä kasvaa. Tekninen luotettavuus on mer-
kittävässä roolissa toimittaessa haastavissa olosuh-
teissa. Riskiä pyritään hallitsemaan pitkän aikavälin 
huoltosuunnitelmilla ja vuosittaisilla kunnossapi-
tosuunnitelmilla. 

Operoitaessa kaukaisilla alueilla kiinnitetään 
alusten toimintakuntoon, varaosatarpeisiin, mie-
histöjen vaihtoon sekä huoltojen saatavuuteen 
erityistä huomiota mahdollisimman häiriöttömän 
toiminnan takaamiseksi. 

Toiminnalle arktisilla alueilla asetetaan kasvavia 
vaatimuksia erityisesti turvallisuuden ja ympäris-
tönsuojelun osalta. Arctian alukset varmistavat 
toiminnan turvallisuutta näillä alueilla. Arktisten 
merialueiden toimijoilta vaaditaan alueille sovel-
tuvaa aluskalustoa ja henkilöstöltä niin meren-
kulkualan kuin arktisten olosuhteiden erikois-
osaamista. Kaluston tärkeimpiä kriteerejä ovat 
ympäris-töystävällisyys sekä riittävä polaarinen 
jääluokka.

Kehitys arktisilla markkinoilla muodostaa yhti-
ölle liiketoimintaympäristöriskin. Arktisten pro-
jektien eteneminen riippuu pitkälti ympäristö-
lainsäädännön ja muun viranomaissääntelyn 
kehittymisestä sekä öljyn maailmanmarkkinahin-
noista. Ympäristöasioiden sääntely lisää riskiä toi-

minnan kustannusten kasvuun, joilta suojaudu-
taan vakuutus- ja sopimusjärjestelyin.

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT
Arctia-konsernissa henkilöstön ikääntymisestä joh-
tuva vaihtuvuus on lähivuosina suurta. Vaihtuvuus 
lisää riskiä ammatillisen osaamistason laskuun. Ris-
kiä pyritään pienentämään ennakoivalla henkilös-
tösuunnittelulla ja riittävällä koulutuksella.        

RAHOITUS- JA VAHINKORISKIT
Konsernin rahtauksiin sekä rahoitukseen liittyvien 
rahoitusriskien pienentämiseksi suojaudutaan sopi-
musrakenteilla sekä tarvittaessa valuutta- ja kor-
kojohdannaisilla. Yhtiö käyttää korkoriskin hallin-
taan koronvaihtosopimuksia, joilla on muunnettu 
lainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Tarkem-
mat tiedot johdannaisista on annettu tilinpäätök-
sen liitetiedoissa.  

Rahtausten luottotappioriskejä hallitaan asiak-
kaiden luottotietojen selvittämisellä, asiakkaan 
luot-tokelpoisuuteen perustuvilla maksuehdoilla 
sekä mahdollisilla turvaavilla vakuuksilla. Omai-
suuden ja toiminnan keskeytyksen vahinkoris-
keiltä on suojauduttu kattavilla vakuutuksilla.

HALLITUKSEN ESITYS EMOYHTIÖN 
VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 92.498.744,48, josta 
yhtiön tilikauden voitto 4.807.296,40 euroa. Halli-
tus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 2,01 euroa osak-

keelta, yhteensä 1.503.480,00 euroa. Osingonjako 
ei vaaranna yhtiön maksukykyisyyttä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN 
JÄLKEEN JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ 
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön tiedossa ei ole normaalista liiketoiminnasta 
poikkeavia tilikauden jälkeisiä olennaisia tapah-
tumia tilinpäätöksen hyväksymiseen mennessä. 

Arktisten ja subarktisten alueiden luonnonva-
rojen hyödyntämisen ja hyödyntämättömien varo-
jen kartoittamisen ennakoidaan jatkuvan edellis-
vuoden tapaan maltillisena, joskin öljyn hinnan 
nousu on lisännyt sekä taloudellista että poliit-
tista kiinnostusta aiheeseen. Polaaristen alueiden 
tutkimustyön arvioidaan lisääntyvän. Valtiollis-
ten jäänmurtajien uusiminen ja lisäkapasiteetin 
tarve luovat kysyntää Pohjois-Amerikassa. Mat-
kustaja-alusliikenteen kasvun arktisilla alueilla 
sekä jäänhallintapalveluiden ja muiden aluspal-
veluiden kysynnän uskotaan luovan uusia mah-
dollisuuksia liiketoiminnalle.  
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TULOSLASKELMA (€) KONSERNI EMOYHTIÖ
Liite 2017 2016 2017 2016

LIIKEVAIHTO 1 48 874 413,17 60 693 627,62 2 699 755,51 2 970 527,99
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 139 084,47 83 607,08 91 945,24 1 519,55
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -4 117 359,89 -2 137 383,36 -652,33 -169,51
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 229 988,20 -858 645,89 0,00 0,00

Ulkopuoliset palvelut -4 293 895,45 -3 963 955,69 -11 100,00 -28 991,01
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 181 267,14 -6 959 984,94 -11 752,33 -29 160,52
Henkilöstökulut 3

Palkat ja palkkiot -17 282 912,85 -17 135 697,84 -827 609,65 -923 894,39
Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 877 089,72 -3 119 034,15 -123 174,82 -104 718,63
Muut henkilösivukulut -610 668,53 -1 004 952,01 -28 005,79 -30 984,38

Henkilöstökulut yhteensä -20 770 671,10 -21 259 684,00 -978 790,26 -1 059 597,40
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset -12 019 706,69 -12 376 443,82 -340 886,22 -358 494,74
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -12 019 706,69 -12 376 443,82 -340 886,22 -358 494,74

Liiketoiminnan muut kulut  -7 899 038,55 -7 302 468,74 -1 365 826,27 -1 459 398,53

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 142 814,16 12 878 653,20 94 445,67 65 396,35

Rahoitustuotot ja -kulut 5
Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yhtiöiltä 0,00 0,00 1 120 892,87 364 999,04
Lyhytaikaiset, muilta 3 459,95 64 016,97 0,00 63 205,86

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 -5 000,00 0,00 0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -1 194 023,53 -1 492 858,84 -1 038 619,12 -1 102 941,92
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 190 563,58 -1 433 841,87 82 273,75 -674 737,02

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 047 749,42 11 444 811,33 176 719,42 -609 340,67

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos lisäys (-) / vähennys (+) 0,00 0,00 50 000,00 0,00
Konserniavustus 0,00 0,00 5 800 000,00 5 500 000,00

Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 5 850 000,00 5 500 000,00

Tuloverot
Tilikauden verot -1 229 119,65 -1 028 573,03 -1 219 423,02 -986 495,40
Laskennalliset verot 870 000,00 -1 291 808,17 0,00 0,00

Tuloverot yhteensä -359 119,65 -2 320 381,20 -1 219 423,02 -986 495,40

Vähemmistöosuudet -5 536,80 15 297,77 0,00 0,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 412 405,87 9 139 727,90 4 807 296,40 3 904 163,93
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TASE (€) KONSERNI EMOYHTIÖ
Liite 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT  7
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 149 264,45 215 799,41 137 483,10 196 877,82
Muut pitkävaikutteiset menot 371 005,78 167 110,86 0,00 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 520 270,23 382 910,27 137 483,10 196 877,82
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 169 480,95 175 535,71 169 480,95 175 535,71
Rakennukset ja rakennelmat 3 796 917,81 4 006 809,03 3 796 917,81 4 006 809,03
Alukset 222 993 589,00 232 237 129,27 0,00 0,00
Muut koneet ja kalusto 2 199 469,86 2 559 463,62 404 271,59 475 871,87
Muut aineelliset hyödykkeet 86 386,67 86 386,67 86 386,67 86 386,67
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 196 120,47 848 779,52 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 233 441 964,76 239 914 103,82 4 457 057,02 4 744 603,28

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 81 897 048,40 81 897 048,40
Muut noteeraamattomat osakkeet 0,00 0,00 0,00 0,00
Osuudet osakkuusyhtiöissä 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00

Sijoitukset yhteensä 3 200,00 3 200,00 81 897 048,40 81 897 048,40

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 233 965 434,99 240 300 214,09 86 491 588,52 86 838 529,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 1 243 744,03 1 013 755,83 0,00 0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 243 744,03 1 013 755,83 0,00 0,00
Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 115 550 000,00 118 050 000,00
Laskennalliset verosaamiset 30 595,54 30 595,54 0,00 0,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 30 595,54 30 595,54 115 550 000,00 118 050 000,00
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 7 621 329,20 9 169 032,14 0,00 1 619,14
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 0,00 0,00 15 327 247,99 14 896 632,14
Muut saamiset 2 951 154,84 475 427,97 0,00 397,30
Siirtosaamiset 9 4 066 345,44 1 874 100,40 650 164,73 616 287,61

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 14 638 829,48 11 518 560,51 15 977 412,72 15 514 936,19
Rahoitusarvopaperit 10

Muut arvopaperit 18 088 279,39 18 088 279,39 18 088 279,39 18 088 279,39
Rahoitusarvopaperit yhteensä 18 088 279,39 18 088 279,39 18 088 279,39 18 088 279,39
Rahat ja pankkisaamiset 6 512 844,01 16 414 759,42 6 512 843,86 16 414 759,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40 514 292,45 47 065 950,69 156 128 535,97 168 067 974,94

VASTAAVAA YHTEENSÄ 274 479 727,44 287 366 164,78 242 620 124,49 254 906 504,44
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TASE (€) KONSERNI EMOYHTIÖ
Liite 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA    7
Osakepääoma 18 700 000,00 18 700 000,00 18 700 000,00 18 700 000,00
Muut rahastot 66 780 736,91 66 780 736,91 66 780 736,91 66 780 736,91
Edellisten tilikausien voitto/tappio 53 149 468,46 48 609 940,56 20 910 711,17 21 606 747,24
Tilikauden voitto (tappio) -1 412 405,87 9 139 727,90 4 807 296,40 3 904 163,93
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137 217 799,50 143 230 405,37 111 198 744,48 110 991 648,08

VÄHEMMISTÖOSUUDET 179 802,47 174 265,67 0,00 0,00

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 0,00 0,00 240 966,30 290 966,30

PAKOLLISET VARAUKSET    
Muut pakolliset varaukset 0,00 293 401,20 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma 

Lainat rahoituslaitoksilta 118 583 138,85 121 386 159,03 107 500 000,00 110 000 000,00
Laskennallinen verovelka 7 031 363,78 7 901 363,78 0,00 0,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 125 614 502,63 129 287 522,81 107 500 000,00 110 000 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma 
Lainat rahoituslaitoksilta 2 800 000,00 2 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Saadut ennakot 7 384,00 0,00 0,00 0,00
Ostovelat 8 2 214 811,48 1 650 224,41 36 943,16 54 954,32
Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 19 759 167,29 30 469 892,62
Muut velat 701 722,48 1 283 971,91 86 604,67 349 318,44
Siirtovelat     9 5 743 704,88 8 939 774,61 1 297 698,59 249 724,68

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 467 622,84 14 673 970,93 23 680 413,71 33 623 890,06

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 137 082 125,47 143 961 493,74 131 180 413,71 143 623 890,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 274 479 727,44 287 366 164,78 242 620 124,49 254 906 504,44
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RAHOITUSLASKELMA (€) KONSERNI EMOYHTIÖ
2017 2016 2017 2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto / tappio -1 412 405,87 9 139 727,90 4 807 296,40 3 904 163,93
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 12 019 706,69 12 376 443,82 340 886,22 358 494,74
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja -tappiot (+) -91 945,24 0,00 -91 945,24 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut 1 190 563,58 1 433 841,87 -82 273,75 674 737,02
Konserniavustukset 0,00 0,00 -5 800 000,00 -5 500 000,00
Tuloverot 359 119,65 2 320 381,20 1 219 423,02 986 495,40
Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 -50 000,00 0,00
Varausten muutos 0,00 -293 401,20 0,00 0,00
Vähemmistöosuus 5 536,80 -15 297,77 0,00 0,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 12 070 575,61 24 961 695,82 343 386,65 423 891,09

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys (+) -229 988,20 858 645,89 0,00 0,00
Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -3 193 034,90 -4 583 510,10 17 523,47 -6 752 049,89
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -4 197 173,68 3 620 749,80 -356 366,67 -225 410,64

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 450 378,83 24 857 581,41 4 543,45 -6 553 569,44

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 301 368,02 -1 612 265,95 -1 038 619,12 -1 343 354,74
Saadut korot liiketoiminnasta 3 459,95 504,44 1 120 892,87 365 028,83
Muut rahoituserät -15 250,39 0,00 0,00 0,00
Maksetut välittömät verot -42 933,25 -1 839 156,30 -105 549,77 -1 695 260,52
Myönnetyt lainat 0,00 0,00 -180 000,00 -112 500 000,00
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 094 287,12 21 406 663,60 2 301 267,43 -121 727 155,87

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 690 982,35 -131 617 589,60 0,00 15 193,54
Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 98 000,00 0,00 98 000,00 0,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 592 982,35 -131 617 589,60 98 000,00 15 193,54

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 -20 191 320,14 -10 700 982,93 -20 254 124,78
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 112 500 000,00 0,00 112 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot, pankkitilin limiitti 133 138,85 136 159,03 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 936 159,03 -300 000,00 -2 500 000,00 0,00
Maksetut osingot -4 600 200,00 -7 480 000,00 -4 600 200,00 -7 480 000,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 5 500 000,00 11 400 000,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 403 220,18 84 664 838,89 -12 301 182,93 96 165 875,22

RAHAVAROJEN MUUTOS -9 901 915,41 -25 546 087,11 -9 901 915,50 -25 546 087,11
Rahavarat tilikauden alussa 34 503 038,81 60 049 125,92 34 503 038,75 60 049 125,86
Rahavarat tilikauden lopussa 24 601 123,40 34 503 038,81 24 601 123,25 34 503 038,75
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1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

1.1. ARVOSTUSPERIAATTEET

VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euro-
määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus sisältää alusten poltto- ja voiteluainevaras-
tot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä 
alhaisemman todennäköisen luovutushinnan mukaisesti.

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen 
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-
toilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapois-
toina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Pois-
tot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukaudesta alkaen.

Poistoajat Vuotta
Aineettomat hyödykkeet 3–5
Rakennukset 10 - 20
Aluskalusto

Jäänmurtajat 30–50
Alusten telakoinnit 5

Viestintä- ja navigointilaitteet 3–5
Atk-laitteet 3
Muut koneet ja kalusto 5–15

Konsernissa on käyty läpi alusten poistosuunnitelmat ja arvi-
oitu poistoaikoja uudestaan. Alukset ovat hyvässä teknisessä 
kunnossa ja myös elinkaaripidennyksillä käyttöikää saadaan 
jatkettua. Jäänmurtajien Kontion ja Otson poistoaikoja on 
pidennetty kymmenellä vuodella neljästäkymmenestä vuo-
desta viiteenkymmeneen vuoteen. Monitoimimurtajien Fen-
nican ja Nordican poistoaikoja on pidennetty kymmenellä 
vuodella kolmestakymmenestä vuodesta neljäänkymmeneen 
vuoteen. Vanha suunnitelman mukainen poistamaton hankin-

Tilinpäätöksen liitetiedot

tameno on jaksotettu poistettavaksi uuden käyttöiän kulu-
essa. Muutos on tehty vuoden 2017 alusta.

Uuden Polaris jäänmurtajan poistoaika on 50 vuotta.

Alusten telakointien yhteydessä tehtävät korjaus- ja huoltotöi-
den menot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi telakoinnin talou-
dellisen pitoajan mukaan (5 vuotta). Aluskaluston poistosuun-
nitelmassa on huomioitu jäännösarvo. Vuosikuluksi kirjataan 
vaikutuksiltaan alle kolmen vuoden ja enintään 50.000 euron 
korjaus ja huoltomenot.

1.2. LASKENNALLISET VEROT
Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen 
ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpää-
töshetkellä vahvistettua verokantaa. Taseeseen sisältyy lasken-
nallinen verovelka ja -saaminen kokonaisuudessaan. Laskennal-
linen verovelka liittyy tytäryhtiöistä kirjattuihin poistoeroihin, 
jotka konsernitilinpäätöksessä on jaettu omaan pääomaan ja 
laskennalliseen verovelkaan. Laskennallinen verosaaminen liit-
tyy tytäryrityksen vahvistettuun tappioon.

1.3. ELÄKKEET
Henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulko-
puolisissa vakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi 
kertymisvuonna.

1.4. RAHAVARAT
Rahavaroihin on sisällytetty matalan riskin korkorahastoihin 
sijoitetut käteisvarat. Sijoitukset korkorahastoista ovat    
nopeasti realisoitavissa.  

1.5. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. 
Tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Konsernin väliset liiketa-
pahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. 

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta 
ja tilikauden tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Konser-
nilla on käytössä konsernitilijärjestelmä. Konsernitilin muu-
tokset on esitetty erillisyhtiöiden rahoituslaskelmilla rahoi-
tuksen rahavirrassa.

1.7 RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVOSTAMINEN JA  
JOHDANNAISET
Rahoitusvälineiden kirjanpitokäsittelyyn sovelletaan kirjan-
pitolain 5 luvun 2 § mukaista arvostamista.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellai-
set rahoitusvarat arvostetaan hankintamenon suuruisina tai,  
jos niiden todennäköinen käypä markkinahinta tilinpäätös-
päivänä on sitä alempi, tämän määräisinä.

Yhtiön johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. 
Koronvahtosopimus astuu voimaan 2.1.2019. Yhtiö käsitte-
lee johdannaiset käyvän arvon periaatteen mukaisesti ja kirjaa 
negatiiviset arvonmuutokset tuloslaskelmaan. Koronvaihto-
sopimuksella on vaihdettu yhtiön lainan vaihtuva korko kiin-
teäksi koroksi. Yhtiö on suojannut 1/3 osan lainoista.

Korkojohdannaisinstrumenttien käyvät arvot on ilmoitettu 
liitetietojen kohdassa 6. 
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2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT (€)
Liite KONSERNI EMOYHTIÖ

2.1. LIIKEVAIHDOT MARKKINA-ALUEITTAIN JA TOIMIALOITTAIN 1 2017 2016 2017 2016

MARKKINA-ALUEITTAIN
Suomi 38 212 551,80 38 450 016,70 2 699 755,51 2 970 527,99
EU-maat 220 878,72 432 209,89 0,00 0,00
EU:n ulkopuoliset maat 10 440 982,65 21 811 401,03 0,00 0,00

48 874 413,17 60 693 627,62 2 699 755,51 2 970 527,99
TOIMIALOITTAIN

Jäänmurto 38 383 430,52 38 688 738,79 0,00 0,00
Offshore 10 440 982,65 21 818 601,03 0,00 0,00
Öljyntorjunta 50 000,00 186 287,80 0,00 0,00
Sisäiset hallintopalvelut 0,00 0,00 2 699 755,51 2 970 527,99

48 874 413,17 60 693 627,62 2 699 755,51 2 970 527,99

2.2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 91 945,24 0,00 91 945,24 0,00
Muut 47 139,23 83 607,08 0,00 1 519,55
Yhteensä 139 084,47 83 607,08 91 945,24 1 519,55

2.3. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 3

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDEN AIKANA
Toimihenkilöt 30,6 34,0 9,6 10,3
Merihenkilöt 246,9 237,5 0,0 0,0
Yhteensä 277,5 271,5 9,6 10,3

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT
Toimitusjohtaja 227 070,94 285 684,12 227 070,94 285 684,12
Hallituksen jäsenet 109 275,00 100 200,00 100 275,00 91 200,00
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 700 901,64 730 625,08 0,00 0,00

1 037 247,58 1 116 509,20 327 345,94 376 884,12
Toimitusjohtajan palkka on kokonaispalkka, joka sisältää auto- ja puhelinedun.
Konsernin johtoryhmälle vuonna 2016 maksetut palkat sisältävät tulospalkkioita 
128.940,39 euroa. Konsernin johtoryhmälle ei ole maksettu tulospalkkioita vuonna 2017.

Johdon eläkesitoumukset
Toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisikä on 63 vuotta. Eläke-etuus on järjestetty 
lakisääteisellä Tyel-eläkevakuutuksella. Yrityksen toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja 
hallituksella ei ole yhtiön maksamia lisäeläkejärjestelyjä.
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Liite KONSERNI EMOYHTIÖ
2.4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4 2017 2016 2017 2016

 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 1 853 947,03 2 072 606,47 87 541,86 56 017,38
Vuokrat 19 354,79 33 396,70 0,00 0,00
Puhelin-, IT-, auto- ja toimistokulut 1 625 170,80 1 445 929,44 377 866,36 532 574,72
Markkinointikulut 65 906,98 108 466,86 34 711,67 49 971,36
Muut tutkimus- ja tuotekehityskulut 59 740,60 109 827,07 21 706,60 14 421,57
Matkakulut 1 089 134,73 776 806,70 67 589,25 76 542,27
Hallinnon kulut 3 149 759,17 2 667 426,86 599 897,28 581 580,38
Liiketoiminnan muut kulut, konsernin sisäiset 0,00 0,00 165 445,99 127 941,72
Muut liiketoiminnan kulut 36 024,45 88 008,64 11 067,26 20 349,13
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 7 899 038,55 7 302 468,74 1 365 826,27 1 459 398,53

 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
Tilintarkastus 54 875,00 50 600,00 21 550,00 21 583,10
Veroneuvonta 41 816,00 7 542,00 10 700,00 7 542,00

2.5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5
Muut korkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 1 120 892,87 364 999,04
Muilta 3 459,95 504,44 0,00 29,79

Korkotuotot yhteensä 3 459,95 504,44 1 120 892,87 365 028,83
Muut rahoitustuotot

Muilta 0,00 63 512,53 0,00 63 176,07
Muut rahoitustuotot yhteensä 0,00 63 512,53 0,00 63 176,07

Rahoitustuotot yhteensä 3 459,95 64 016,97 1 120 892,87 428 204,90

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Korkokulut
Muille 1 178 773,14 1 242 503,22 1 038 619,12 852 786,92

Korkokulut yhteensä 1 178 773,14 1 242 503,22 1 038 619,12 852 786,92

Muut rahoituskulut
Muille 15 250,39 250 355,62 0,00 250 155,00

Muut rahoituskulut yhteensä 15 250,39 250 355,62 0,00 250 155,00

Rahoituskulut yhteensä 1 194 023,53 1 497 858,84 1 038 619,12 1 102 941,92

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -1 190 563,58 -1 433 841,87 82 273,75 -674 737,02

2.6. TILINPÄÄTÖSSIIRROT 6
Konserniavustus 0,00 0,00 5 800 000,00 5 500 000,00

0,00 0,00 5 800 000,00 5 500 000,00
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3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (€) Liite
3.1. PYSYVÄT VASTAAVAT, KONSERNI 7

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2017
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 534 815,73 223 047,36 757 863,09
Lisäykset 0,00 326 606,50 326 606,50
Vähennykset 0,00 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 534 815,73 549 653,86 1 084 469,59
 
Kertyneet poistot 1.1. -319 016,32 -55 936,50 -374 952,82
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00
Tilikauden poisto -66 534,96 -122 711,58 -189 246,54
Kertyneet poistot 31.12. -385 551,28 -178 648,08 -564 199,36

Kirjanpitoarvo 31.12. 149 264,45 371 005,78 520 270,23

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2017
Maa- ja 

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Alukset
Muut koneet ja 

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 175 535,71 4 658 714,57 353 245 863,69 6 662 114,88 86 386,67 848 779,52 365 677 395,04
Lisäykset 0,00 0,00 2 017 034,90 0,00 0,00 3 347 340,95 5 364 375,85
Vähennykset -6 054,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 054,76
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 169 480,95 4 658 714,57 355 262 898,59 6 662 114,88 86 386,67 4 196 120,47 371 035 716,13

Kertyneet poistot 1.1. 0,00 -651 905,54 -121 008 734,42 -4 102 651,26 0,00 0,00 -125 763 291,22
Tilikauden poisto 0,00 -209 891,22 -11 260 575,17 -359 993,76 0,00 0,00 -11 830 460,15
Kertyneet poistot 31.12. 0,00 -861 796,76 -132 269 309,59 -4 462 645,02 0,00 0,00 -137 593 751,37

Kirjanpitoarvo 31.12. 169 480,95 3 796 917,81 222 993 589,00 2 199 469,86 86 386,67 4 196 120,47 233 441 964,76
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AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2016
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 513 394,92 0,00 513 394,92
Lisäykset 21 420,81 223 047,36 244 468,17
Vähennykset 0,00 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 534 815,73 223 047,36 757 863,09
 
Kertyneet poistot 1.1. -246 162,08 0,00 -246 162,08
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00
Tilikauden poisto -72 854,24 -55 936,50 -128 790,74
Kertyneet poistot 31.12. -319 016,32 -55 936,50 -374 952,82

Kirjanpitoarvo 31.12. 215 799,41 167 110,86 382 910,27

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2016
Maa- ja 

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Alukset
Muut koneet ja 

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 175 535,71 4 485 673,90 222 113 226,65 6 620 114,88 86 386,67 815 835,80 234 296 773,61
Lisäykset 0,00 173 040,67 131 132 637,04 42 000,00 0,00 32 943,72 131 380 621,43
Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 175 535,71 4 658 714,57 353 245 863,69 6 662 114,88 86 386,67 848 779,52 365 677 395,04

Kertyneet poistot 1.1. 0,00 -444 904,06 -109 338 685,44 -3 732 048,64 0,00 0,00 -113 515 638,14
Tilikauden poisto 0,00 -207 001,48 -11 670 048,98 -370 602,62 0,00 0,00 -12 247 653,08
Kertyneet poistot 31.12. 0,00 -651 905,54 -121 008 734,42 -4 102 651,26 0,00 0,00 -125 763 291,22

Kirjanpitoarvo 31.12. 175 535,71 4 006 809,03 232 237 129,27 2 559 463,62 86 386,67 848 779,52 239 914 103,82

3.1. PYSYVÄT VASTAAVAT, KONSERNI
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3.1. PYSYVÄT VASTAAVAT, ARCTIA OY

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2017
Aineettomat 

oikeudet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 505 862,92 505 862,92
Lisäykset 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 505 862,92 505 862,92
 
Kertyneet poistot 1.1. -308 985,10 -308 985,10
Tilikauden poisto -59 394,72 -59 394,72
Kertyneet poistot 31.12. -368 379,82 -368 379,82

Kirjanpitoarvo 31.12. 137 483,10 137 483,10

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2017
Maa- ja 

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Muut koneet ja 

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 175 535,71 4 658 714,57 933 683,83 86 386,67 0,00 5 854 320,78
Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset -6 054,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 054,76
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 169 480,95 4 658 714,57 933 683,83 86 386,67 0,00 5 848 266,02

Kertyneet poistot 1.1. 0,00 -651 905,54 -457 811,96 0,00 0,00 -1 109 717,50
Tilikauden poisto 0,00 -209 891,22 -71 600,28 0,00 0,00 -281 491,50
Kertyneet poistot 31.12. 0,00 -861 796,76 -529 412,24 0,00 0,00 -1 391 209,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 169 480,95 3 796 917,81 404 271,59 86 386,67 0,00 4 457 057,02

SIJOITUKSET 2017

Osuudet saman 
konsernin 
yrityksissä Yhteensä

Hankintameno 1.1. 81 897 048,40 81 897 048,40
Lisäykset 0,00 0,00
Vähennykset 0,00 0,00
Uudelleenarvostus (netto) 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 81 897 048,40 81 897 048,40

 
Kirjanpitoarvo 31.12. 81 897 048,40 81 897 048,40
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AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2016
Aineettomat 

oikeudet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 505 862,92 505 862,92
Lisäykset 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 505 862,92 505 862,92
 
Kertyneet poistot 1.1. -239 700,98 -239 700,98
Tilikauden poisto -69 284,12 -69 284,12
Kertyneet poistot 31.12. -308 985,10 -308 985,10

Kirjanpitoarvo 31.12. 196 877,82 196 877,82

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2016
Maa- ja 

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Muut koneet ja 

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1. 175 535,71 4 485 673,90 941 183,83 86 386,67 180 734,21 5 869 514,32
Lisäykset 0,00 173 040,67 0,00 0,00 0,00 173 040,67
Vähennykset 0,00 0,00 -7 500,00 0,00 -180 734,21 -188 234,21
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 175 535,71 4 658 714,57 933 683,83 86 386,67 0,00 5 854 320,78

Kertyneet poistot 1.1. 0,00 -444 904,06 -375 602,82 0,00 0,00 -820 506,88
Tilikauden poisto 0,00 -207 001,48 -82 209,14 0,00 0,00 -289 210,62
Kertyneet poistot 31.12. 0,00 -651 905,54 -457 811,96 0,00 0,00 -1 109 717,50

Kirjanpitoarvo 31.12. 175 535,71 4 006 809,03 475 871,87 86 386,67 0,00 4 744 603,28

SIJOITUKSET 2016

Osuudet saman 
konsernin 
yrityksissä Yhteensä

Hankintameno 1.1. 81 897 048,40 81 897 048,40
Lisäykset 0,00 0,00
Vähennykset 0,00 0,00
Uudelleenarvostus (netto) 0,00 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 81 897 048,40 81 897 048,40

 
Kirjanpitoarvo 31.12. 81 897 048,40 81 897 048,40

3.1. PYSYVÄT VASTAAVAT, ARCTIA OY
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Liite KONSERNI EMOYHTIÖ
2017 2016 2017 2016

3.1.2 KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT Omistusosuus Omistusosuus
Arctia Icebreaking Oy 100% 100%

     JM Voima Oy 100% 100%
Arctia Offshore Oy 100% 100%
Arctia Karhu Oy 90% 90%
Arctia Management Services Oy 100% 100%
Arctia Icebreaking Investment Oy 100% 100%
Arctia Offshore Investment Oy 100% 100%

3.1.3 OSAKKUUSYRITYKSET
Ice Advisors Oy, Helsinki

Omistusosuus 40% 40%
Oma pääoma 55 912,12 67 083,48
Tilikauden tulos -11 171,36 -6 338,95

3.2. LYHYTAIKAISET SAAMISET
3.2.1. SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ 8

Lainasaamiset 2 680 000,00 2 500 000,00
Konsernitilisaamiset 6 847 247,99 6 896 632,14
Konserniavustussaamiset 5 800 000,00 5 500 000,00

15 327 247,99 14 896 632,14
3.2.2. SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT 9

Verosaamiset 46 325,23 119 091,16 0,00 0,00
Henkilöstömenot 828 632,34 790 493,93 632 499,01 610 619,38
Muut siirtosaamiset, myynneistä 2 635 429,00 0,00 0,00 0,00
Muut siirtosaamiset, kuluista 555 958,87 964 515,31 17 665,72 5 668,23

4 066 345,44 1 874 100,40 650 164,73 616 287,61

3.2.3. RAHOITUSARVOPAPERIT 10
Kirjanpitoarvo 18 088 279,39 18 088 279,39 18 088 279,39 18 088 279,39
Käypä arvo 18 105 121,36 18 222 287,00 18 105 121,36 18 222 287,00
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4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (€) Liite KONSERNI EMOYHTIÖ
4.1. OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET 11 2017 2016 2017 2016

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 18 700 000,00 18 700 000,00 18 700 000,00 18 700 000,00
Osakepääoma 31.12. 18 700 000,00 18 700 000,00 18 700 000,00 18 700 000,00

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 66 780 736,91 66 780 736,91 66 780 736,91 66 780 736,91
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 66 780 736,91 66 780 736,91 66 780 736,91 66 780 736,91

Edellisten tilikausien voitto 1.1. 57 749 668,46 56 089 940,55 25 510 911,17 29 086 747,24
Osingonjako -4 600 200,00 -7 480 000,00 -4 600 200,00 -7 480 000,00
Oikaisu edellisten tilikausien tuloksiin 0,00 0,00 0,00 0,00

Edellisten tilikausien voitto 31.12. 53 149 468,46 48 609 940,55 20 910 711,17 21 606 747,24

Tilikauden voitto -1 412 405,87 9 139 727,90 4 807 296,40 3 904 163,93

Vapaa oma pääoma yhteensä 118 517 799,50 124 530 405,36 92 498 744,48 92 291 648,08

Oma pääoma yhteensä 137 217 799,50 143 230 405,36 111 198 744,48 110 991 648,08

Jakokelpoiset varat 118 517 799,50 124 530 405,36 92 498 744,48 92 291 648,08

4.2. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET 13
Laskennalliset verosaamiset

Vahvistetuista tappioista 30 595,54 30 595,54 0,00 0,00
Laskennalliset verovelat

Poistoeroista 7 031 363,78 7 901 363,78 0,00 0,00

Poistoero on jaettu konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan rinnastettavaan osaan ja 
laskennalliseen verovelkaan.
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KONSERNI EMOYHTIÖ
2017 2016 2017 2016

4.3. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14
Lainat rahoituslaitoksilta 118 583 138,85 121 386 159,03 107 500 000,00 110 000 000,00

118 583 138,85 121 386 159,03 107 500 000,00 110 000 000,00

4.4. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 15
Lainat rahoituslaitoksilta 2 800 000,00 2 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

2 800 000,00 2 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

4.4.1. VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE 16
Ostovelat 4 421,06 14 163,46
Konsernitilivelat 19 754 746,23 30 455 729,16

19 759 167,29 30 469 892,62

4.4.2. SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 17
Henkilöstömenot 4 548 848,13 5 251 884,77 102 841,84 168 741,18
Tuloverot 1 194 856,75 81 436,28 1 194 856,75 80 983,50
Korkovelat 0,00 122 594,88 0,00 0,00
Muut siirtovelat 0,00 3 483 858,68 0,00 0,00

5 743 704,88 8 939 774,61 1 297 698,59 249 724,68
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5. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT  KONSERNI EMOYHTIÖ

VUOKRA-/LEASINGSOPIMUKSET 2017 2016 2017 2016 
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Leasingsopimukset 111 417,72 66 625,21 5 784,71 12 470,04
Vuokravastuut 302 064,00 302 064,00 0,00 0,00

413 481,72 368 689,21 5 784,71 12 470,04
Myöhemmin maksettavat

    Leasingsopimukset 327 665,93 60 907,67 0,00 5 784,71
    Vuokravastuut 1–5 vuoden sisällä 377 580,00 679 644,00 0,00 0,00

705 245,93 740 551,67 0,00 5 784,71
Yhteensä 1 118 727,65 1 109 240,88 5 784,71 18 254,75
Summat on ilmoitettu arvonlisäverollisina

VASTUUSITOUMUKSET
TAKAUKSET
Konserniin kuuluvan yhtiön puolesta 10 800 000,00 10 800 000,00 10 800 000,00 10 800 000,00

Emoyhtiö yhdessä Kemin Satama Oy:n kanssa on antanut omavelkaisen yhteisvastuullisen  
10 800 000,00 euron takauksen Nordea Bank AB, Suomen sivuliikkeelle Arctia Karhu Oy:n  
pankkilainalle. Lainan määrä  on 31.12.2017 11 250 000 euroa.

Emoyhtiön omasta puolesta annetut 110 000 000,00 0,00 110 000 000,00 0,00

MUUT VASTUUSITOUMUKSET
Konsernitilisaamiset ovat yleisvakuutena Konsernitilisopimukseen liitettyjen ja kulloinkin  
voimassaolevien konsernitilien kulloisistakin pankille olevista velkasaldoista, koroista,  
viivästyskoroista, kuluista ja palkkioista sekä em. pankin saatavien perimiskustannuksista.

TULLITAKAUS 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00

INVESTOINTISITOUMUKSET
Seuraavalla tilikaudella 6 324 623,00 670 000,00 0,00 0,00
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6. JOHDANNAISET (€) KONSERNI EMOYHTIÖ
AVOIMET 2017 2016 2017 2016

Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 42 975 000,00 10 800 000,00 37 500 000,00 0,00
Sopimusten käypä arvo -116 099,00 -120 718,00 -104 058,00 0,00

Koronvaihtosopimuksilla on suojattu pitkäaikaista tytäryhtiön lainaa.  

Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
Käytössä 133 138,85 136 159,03 0,00 0,00

Alv-palautusvastuut
Alv palautusvastuu kiinteistöistä vuonna 2017 on 485 586,81 euroa (vuonna 2016 582 704,17 euroa).
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2018

Pertti Saarela     Tero Vauraste
hallituksen puheenjohtaja   toimitusjohtaja

Hanna Masala     Ilpo Nuutinen
      varapuheenjohtaja

Antti Pankakoski    Päivi Söderholm

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2018

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti
KHT, JHT

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, 
TOSITTEIDEN LAJEISTA JA SÄILYTYSTAVOISTA

Tasekirja 
Päivä- ja pääkirja 
Ostolaskut 
Maksutositteet 
Myyntilaskut 
Suoritustositteet 
Pankkitositteet 
Muistiotositteet 
Palkkakirjanpidon tositteet 
Käyttöomaisuustapahtumat 
Kassatositteet 
Matkalaskutositteet 
Liitetietotositteet 

Erikseen sidottuna
CD-levyllä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
Sähköisinä
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Tilintarkastuskertomus 

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO 

Olemme tilintarkastaneet Arctia Oy:n (y-tun-
nus 2302573-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.– 
31.12.2017. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot.
 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-
mista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT  

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvol-
lisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyh-
tiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa nou-
datettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta 
ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-

taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA 
TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-
tää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitus-
johtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvon-
nasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen 
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
 
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laati-
essaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konser-
nin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapa-
uksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laa-
ditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 
jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toi-
minta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaih-
toehtoa kuin tehdä niin. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET 
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA  

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena vää-
rinkäytöksestä 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 tilin-
tarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vää-
rinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudel-
lisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-
töksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytämme ammatillista harkin-
taa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko 
tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 

tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennai-
sen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilin-
tarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olen-
nainen virheellisyys jää havaitsematta, on suu-
rempi 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.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen 
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 

Arctia Oy:n yhtiökokoukselle
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nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpi-
teet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pys-
tyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laati-
misperiaatteiden asianmukaisuutta sekä joh-
don tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja 
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituk-
sen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laa-
tia tilinpäätös perustuen oletukseen toimin-
nan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopää-
töksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täy-
tyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme 
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilin-
päätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epä-
varmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamis-
päivään mennessä hankittuun tilintarkastusevi-
denssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö 
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätök-
sessä 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 tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä kon-
serniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja 
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pys-
tyäksemme antamaan lausunnon konserni-
tilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilin-
tarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslau-
sunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun 
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta 
ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastusha-
vainnoista mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tamme tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta infor-
maatiosta. Muu informaatio käsittää toimintaker-
tomukseen.
 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota.
 
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomuk-
seen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintar-
kastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 

kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennai-
sesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvi-
oida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimi-
seen sovellettavien säännösten mukaisesti.
 
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 
että toimintakertomus on laadittu toimintaker-
tomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.
 
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän 
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 
asian suhteen raportoitavaa.

MUUT LAUSUNNOT 

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituk-
sen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain 
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntä-
mistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 15.2.2018

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö
 
Mikko Rytilahti
KHT, JHT
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Yhteiskuntavastuuraportoinnin periaatteet

Tämä vuosikertomukseen yhdistetty yhteiskunta-
vastuuraportointi on toteutettu seuraten valtion 
omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen (3.11.2011) liitteen 3 ”Yritysvastuun 
raportointimalli valtio-omisteisille yhtiöille” ohjeita 
soveltuvin osin. Vuosikertomukseen on myös koko-
naisuudessaan sisällytetty liikenne- ja viestintämi-
nisteriön n aiemmin edellyttämän ilmastopoliitti-
sen raportin (ILPO) osa-alueet, jotta raportoinnissa 
ei tapahdu katkoksia. Lisäksi on käsitelty henkilös-
tötilinpäätöksen sisältöä. Vuosikertomus kattaa ja 
korvaa nämä aiemmin ilmestyneet raportit.

Vuosikertomuksen kokoamisesta vastasi Arctian 
viestintäpäällikkö ja tilinpäätöksestä toimintaker-
tomuksineen talousjohtaja. Arctian kehityspääl-
likkö puolestaan vastasi yhteiskuntavastuuosioi-
den kokoamisesta ja koordinoinnista.

Tietojen kokoaminen yritysvastuuraporttia var-
ten tapahtui kussakin konsernin osassa niin, että 
seurantatiedot toimitettiin Arctian kehityspäälli-
kölle, joka koosti ja toimitti raporttiosuudet. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että alukset seuraavat 
ja raportoivat lähinnä ympäristöön liittyviä asioita 
kuten kulutusta ja jätemääriä. Nämä raportit toimi-
tetaan vuosiraportteina kehityspäällikölle. Ilmake-
häpäästöjen laskeminen perustuu alusten kulutuk-
siin ja sen toteuttaa maaorganisaatiossa tekniikan 
ja kunnossapidon johto.

Taloudelliset luvut raportoi talousosasto. Luvut 
syntyvät pääosin samassa prosessissa kuin toimin-
takertomus ja tilinpäätöstiedot. Henkilöstöosasto 
seuraa jatkuvasti henkilöstötilannetta ja työmat-

kustusta. Raporttiin annetaan tilanne tietyltä päi-
vältä (31.12.2016). Turvallisuuspäällikkö tuottaa 
työturvallisuuteen ja ympäristövahinkoihin liitty-
vän tiedon. Ylin johto täydentää raporttia sovel-
tuvilta osin.

Vuosikertomukseen yhdistetty yhteiskuntavas-
tuuraportti käsitellään sekä Arctian johtoryhmässä, 
että hallituksessa. Raportti julkaistaan Arctian 
internetsivuilla. 

HENKILÖSTÖMITTARIT
Raportoidut luvut vastaavat nimetyn ajankohdan 
tilannetta (31.12.2016). Koko henkilöstö sisältää 
myös osa-aikaiset ja ko. ajankohtana työsuhteessa 
olevat määräaikaiset työntekijät.

TAPATURMATAAJUUS
Työpaikkatapaturmien määrä on laskettu otta-
malla lukuun kaikki vähintään yhden työkyvyttö-
myyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat. 
Tapaturmataajuus on laskettu jakamalla yllämää-
ritelty LTI-luku (Lost-Time Injury) tehdyillä työtun-
neilla ja kertomalla summa miljoonalla. Päivittäi-
senä työaikana on kaavassa käytetty kahdeksaa 
tuntia. Työtapaturmiin on laskettu sekä maa- että 
merihenkilöstön tapaturmat ja jakoperusteena 
on käytetty koko organisaation työtuntimäärää. 
Kansainvälinen termi käytetylle tapaturmataa-
juuden laskentaperiaatteelle on LTIF (Lost-Time 
Injury Frequency). 

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
Alusten hiilidioksidipäästöt on laskettu IMO:n jul-
kaisussa MEPC/Circ.471, 29 July 2005; “INTERIM 
GUIDELINES FOR VOLUNTARY SHIP CO2 EMISSION 
INDEXING FOR USE IN TRIALS” esitetyn laskenta-
kaavan mukaisesti. Lentoliikenteen hiilidioksidi-
päästöt on laskettu seuraavilla kertoimilla ja perus-
tuen lentokilometreihin:
• alle 950 km 0,15 kg CO2 / km
• yli 950 km 0,11 kg CO2 / km.

HIUKKASPÄÄSTÖT
Jäänmurtajien hiukkaspäästöt on laskettu päästö-
kertoimilla, jotka on esitetty niitä varten VTT:n tut-
kimusraportissa Suomen vesiliikenteen päästöjen 
laskentajärjestelmä MEERI 2008 (VTT-R- 08702-09). 
Tutkimusraportissa on kuitenkin määritelty murta-
jien koneet hitaiksi 2-tahtikoneiksi [sic], eikä 4-tah-
tikoneiksi (raportin s. 11).

JÄTEMÄÄRÄT
Alukset seuraavat jätemääriä tilavuuksina, jätteen 
vastaanottajat puolestaan laskuttavat painomää-
räisesti. Aikaisemmissa raporteissa jätteet on alus-
ten lakisääteisistä seurannoista (jäte- ja öljypäi-
väkirjat) poiketen raportoitu painomääräisesti. 
Raportointia kehitettäessä päätettiin myös jäte-
määrien raportointi yhdenmukaistaa. Aiempina 
vuosina laivojen raportoimia määriä on jouduttu 
korjaamaan painomääräisiksi esimerkiksi jäteve-
rolain (495/1996) mukaisilla kertoimilla.
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SUORAT 
ASIAKKAAT

LOPPU ASIAKKAAT

OMA 
HENKILÖSTÖ

MUUT SIDOSRYH-
MÄT

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

OMISTAJA Investointikyky,
jäänmurron laatutavoitteissa
pysyminen, vakavaraisuus

ODOTUKSET ODOTUKSET

Liikennevirasto / LVM
Öljy- ja energialan toimijat
Offshore-rakennusalan yhtiöt
Euroopan Merenkulun
turvallisuusvirasto (EMSA)
Hinaus ja meripelastus toiminnan 
asiakkaat
Oulun satama
Ice Advisorsin asiakkaat
Eventsin asiakkaat
Kemin, Tornion ja Luulajan satamat 
Risteily- ja matkustaja-alusvarustamot
Tutkimusyhteisöt -ja yhtiöt

Suomen vienti ja tuonti
Teollisuus
Varustamot

Maahenkilöstö
Merihenkilöstö

Talviliikenteen toimijat
 Veeteede Amet (EMA) 
 Sjöfartsverket
 Rosmorport
 Venäjän liikenneministeriö
 Finnpilot
 VTS
Alueelliset toimijat
 Satamat
 Kunnat

Palvelukuvausten ja sopi-
musten mukaiset laaduk-
kaat palvelut, vastuullinen 
toiminta, kustannustehok-
kaat hinnat

Nopeaa, luotettavaa ja laadu-
kasta palvelua

Vakavaraisuus, pitkäjänteistä 
ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa 

Tiedonkulku, yhteistyö, oman 
palvelutason pitäminen

Alueellisen toiminnan ymmär-
täminen, yhteistyö, oman palvelu-
tason pitäminen, kehittäminen

ÖLJYNTORJUNTA JA 
YMPÄRISTÖ ASIAT

MERENKULUN  
VIRANOMAISET,
KANSAIN VÄLISET 
JÄRJESTÖT

ARKTISET 
TOIMIJAT

MUUT SIDOS-
RYHMÄT

HINAUKSEN TOI-
MIJAT

Ympäristöministeriö
SYKE
Lamor

Liikenteen turvallisuusvirasto
IMO
IMCA
HELCOM
EMSA
Poliisi
Rajavartiolaitos
Suomen Varustamot ry
The European Community  
Shipowners’ Associations, ECSA

Ulkoministeriö
Arktinen neuvosto
Ilmatieteen laitos
Arktinen talousneuvosto

Toimittajat, kouluttajat, tutkijat
Telakat
Tavaran- ja palveluntoimittajat
Ammattiliitot ja muut 
työmarkkinajärjestöt
Merenkulkuoppilaitokset
Merenkulun tutkimuslaitokset
Luokituslaitokset
Vakuutusyhtiöt
Rahoittajat, pankit

Kemin Satama

Tiedonkulku, 
yhteis työ, 
kehittäminen

Vastuullisuus, 
tiedon kulku, 
yhteistyö, 
kehittäminen

Vastuullisuus, 
tiedonkulku, 
yhteistyö,
kehittäminen

Vakavaraisuus, 
vastuullisuus,
tiedonkulku, yhteistyö,
kehittäminen

Tiedonkulku, yhteis-
työ, kehittäminen

Sidosryhmät ja odotukset

Valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosasto
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