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Ajankohtaista

2018

Nordica avusti
meripelastustehtävässä
Suomenlahdella

Polariksen sisäänrakennetut
öljyntorjuntalaitteet
testissä

Arctia ja Meritaito
tarjoavat yhdessä
entistä laajemmat
palvelut

Meritaito vastasi
öljyvahingon
jälkitorjuntapalveluista
Harjavallassa

Monitoimimurtaja Nordica oli jäänmurtotyössä Suomenlahdella saadessaan torstaina 8.3. Rajavartiolaitokselta pyynnön suunnata Suursaaren
länsipuolella kansainvälisellä merialueella pysähtyneen rahtialuksen
luo. Alus oli matkalla Pietariin, ja
hätäilmoituksen mukaan sen konehuoneessa oli vettä. Nordica oli
ensimmäinen alus paikalla. Se otti
Rajavartiolaitoksen pyynnöstä haltuunsa tilanteen johdon onnettomuuspaikalla ja hoiti yhteyksiä meripelastusjohtajan ohjeiden mukaan.
Meripelastusjohtaja kiitti myöhemmin Nordican miehistöä ja Arctiaa
tärkeästä tuesta.

Suomen uusin jäänmurtaja Polaris
on paitsi maailman ensimmäinen
LNG-jäänmurtaja, myös ensimmäinen murtaja, jossa on sisäänrakennettu öljyntorjuntajärjestelmä. Järjestelmää testattiin ensimmäisen
kerran merellä Helsingin edustalla
syyskuussa. Arctia on valmis tarjoamaan öljyntorjunnan palveluja sekä
Itämerellä että arktisilla vesillä. EU
on tukenut Polariksen rakentamista
TEN-T-rahoituksella.

Vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja tuottava valtionyhtiö Meritaito Oy siirtyi Arctian täysin
omistamaksi tytäryhtiöksi joulukuussa. Valtioneuvosto päätti järjestelystä yleisistunnossaan 13.12.2018.
Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan
asiakkailleen entistä laajemmat
merelliset kokonaispalvelut sekä
kotimaassa että ulkomailla. Monipuolisemmat palvelut parantavat
kilpailukykyä jatkuvasti kiristyvillä
kansainvälisillä markkinoilla. Järjestelyn tavoitteena on parantaa liiketoimintamahdollisuuksia ja kannattavuutta, sekä vahvistaa kansainvälistä
liiketoimintaa.

Harjavallassa sattui joulukuussa
2017 öljyvahinko, jonka seurauksena noin 44 kuutiota kevyttä polttoöljyä päätyi sadevesiviemäriin ja
kulkeutui sieltä edelleen Kokemäenjokeen. Öljyvahinko oli laajuudeltaan Suomen mittakaavassa merkittävä. Meritaito osallistui laajoihin ja
monivaiheisiin jälkitorjuntatöihin,
jotka kestivät reilun vuoden. Operaation kokoa kuvaa se, että öljynimeytyspuomia laskettiin jokeen noin
27 kilometriä, rannikkopuomia käytettiin noin 3,2 kilometriä ja 1,5 metrin korkuista meripuomia noin 800
metriä. Rantaa huuhdeltiin noin 1,5
kilometriä ja ennallistettiin noin 2,5
kilometriä.
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ARCTIA OY
Henkilöstö
Yhteensä

278

268
265

Merihenkilöstö

243

237
233

Maahenkilöstö

32

31
32

Kuva: Patrik Barck

Liikevaihto

Liikevoitto

Tilikauden tulos

Bruttoinvestoinnit

Sijoitetun pääoman tuotto

M€

M€

M€

M€

%

70

25

25

150

65

20

20

120

60

15

15

90

55

10

10

60

50

5

5

30

0

0

45

0

16

17

18

16

17

16

Operointipäivät
2018

662

447
385

5

65
61

2017

Offshore
2016

50,9
48,9
60,7

2018

2017

2016

2,2
0,1
12,9

16

2018

2017

2016

Talouden tunnusluvut kattavat koko Arctia -konsernin. Henkilöstöä käsittelevät luvut eivät sisällä Meritaito Oy:n lukuja.
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0,8

2017

18
-5

Itämeri

2018

17

17

0,1

18

18

1,4
-1,4
9,1

2018

2017

2016

12,7
5,7
131,6*

2016

2018

5,7

2017

2016

*Polaris
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MERITAITO OY

Kuva: Jaakko Jaskari

Henkilöstö
Yhteensä

222
Merihenkilöstö

28

Maahenkilöstö

198

Liikevaihto

Liikevoitto

Tilikauden tulos

M€

M€

M€

2018

32,5

2018

3,4

2018

2,4

2017

31,2

2017

-3,7

2017

-4,2

Merenmittaus-, tutkimus-, suunnittelu- ja tietopalvelut:

Vesialueiden ylläpito ja vesirakentaminen:

Merenkulun turvalaitteiden
valmistus:

• Vuodesta 1994

• Pidämme yllä noin 7 000 kilometriä
väylää ja noin 15 000 merenkulun turvalaitetta

• Muoviputkiviittoja vuodesta 1976

• Yli 200 rakennusprojektia vuodessa

• Yli 200 jääpoijua käytössä

• Yli 5 000 neliökilometriä kattavan
alueen mittauksia vuodessa
• Seitsemän mittausalusta

Yli 20 toimipistettä
Suomen vesialueilla

• Yli 60 000 valmistettua viittaa

• Monipuolinen erikoiskalusto
• Yhdeksän alusta öljyntorjuntavalmiudessa ympäri vuorokauden jokaisena
viikonpäivänä
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Muutoksen tuulia myötäistä vai vastaista?

Toimitusjohtajan katsaus

V

ain muutos on pysyvää. Vanha viisaus pitänee
edelleen paikkansa sillä lisäyksellä, että muutoksen vauhti ei ole vakio vaan alati kiihtyvä. Globaalit
megatrendit vaikuttavat toimintaympäristöömme
tavalla, johon on vaikea varautua. Ilmastonmuutos,
väestön kasvu ja digitalisaatio ovat esimerkkejä tulevaisuuteen epävarmuutta luovista ajureista.
Muutokset koetaan helposti uhaksi eikä mahdollisuudeksi, sillä ne kyseenalaistavat tutut ja turvalliset toimintamallit. Perinteisten työskentelytapojen on sopeuduttava muutoksiin. Organisaatioiden,
prosessien ja järjestelmien pitää olla joustavia ja
ketteriä mahdollistaakseen muutosherkkyyden. Pitkien projektien etukäteen määritellyt tavoitteet
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saattavat vanhentua ennen projektin päättymistä.
Kehitysprojekteista onkin päästävä jatkuvan kehityksen kulttuuriin. Muutokseen sopeutuminen ei
enää ole määräaikainen hanke, vaan osa normaalia päivittäistä työtä.
Arctia-konsernissa vuosi 2018 alkoi odotuksilla
leudosta talvesta. Kuitenkin pian koko laivasto oli
turvaamassa Suomen talvimerenkulkua, kun ilmakehän polaaripyörteen muutosten seurauksena lopputalven sää kylmeni nopeasti lisäten jääpeitettä
Itämerellä. Kalustoa käytettiin joustavasti siirtäen
aluksia tarpeen mukaan. Jäänmurtokausi sujuikin
hyvin, vaikka työtä oli paljon. Jäänmurtopäiviä kertyi enemmän kuin vuosiin. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 koko kalusto oli samanaikaisesti
jäänmurrossa. Jäätilanteen lisäksi aktiivisuuteen vaikuttivat Suomen talouskasvun myötä lisääntynyt
kaupallinen laivaliikenne ja kauppa-alusten heikentynyt kyky kulkea jäässä omavoimaisesti.
Kesällä ja syksyllä kalustoon tehtiin merkittäviä
kunnossapitoinvestointeja. Jäänmurtaja Sisu kävi
läpi laajan elinkaaripidennystelakoinnin, jossa aluksen koneistojärjestelmiä ja hyttialueita uudistettiin.
Molemmat monitoimimurtajat telakoitiin ja Fennicalla kunnostettiin muun muassa potkurit. Merkittävä investointihanke oli myös monitoimimurtajien
luokittaminen IMO:n polaarikoodiin, mikä jatkui
kuluvan vuoden puolelle.
Raskaat investoinnit ja kansainvälisen liiketoiminnan tappiollisuus pitkien rahtausten puuttuessa
rasittivat konsernin kassavirtaa. Tämän seurauksena yhtiö joutui sopeuttamaan kustannusraken-
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nettaan. Monitoimimurtajien henkilöstö oli syksyllä lomautettuna noin kolmen kuukauden ajan.
Tämä ei poistanut pitkävaikutteisempaa muutostarvetta kansainvälisen liiketoiminnan kustannusrakenteessa.
Konsernin rakenteeseen ja ylimpään johtoon
muutoksen tuulet osuivat vuoden lopussa. Meritaito Oy siirtyi Arctian tytäryhtiöksi ja Arctia-konsernia lähes kymmenen vuotta ansiokkaasti luotsannut Tero Vauraste jäi pois toimitusjohtajan
tehtävästä. Meritaito on kääntänyt toimintansa
taloudellisesti voitolliseksi. Tavoitteena on jatkaa
ja vahvistaa yhtiön nykyistä positiivista kehitystä
osana Arctiaa. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemmat merelliset kokonaispalvelut sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämä
muutos on ehdottomasti ennen kaikkea mahdollisuus.
Esitän lämpimän kiitoksen asiakkaillemme ja
sidosryhmillemme luottamuksesta Arctiaan ja Meritaitoon, sekä henkilöstöllemme merellä, satamissa
ja toimistoissa hyvästä työstä vuonna 2018. Hoidimme perustehtävämme kunnialla ja saavutimme
taloudellisesti positiivisen tuloksen vaikeassa markkinatilanteessa. Kuluvasta vuodesta tulee vieläkin
parempi, kunhan vain vältämme muutosvastarinnan, ja pyrimme kukin osaltamme edistämään
Arctian arvoja olla osaava, palveleva ja tehokas toimija.
Kim Höijer
vt. toimitusjohtaja
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Uusi Arctia

ENTISTÄ LAAJEMMAT PALVELUT VESILLÄ
Vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja tuottava valtionyhtiö Meritaito Oy on siirtynyt jäänmurtopalveluita tarjoavan Arctia Oy:n
täysin omistamaksi tytäryhtiöksi.
Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen
entistä laajemmat merelliset kokonaispalvelut
sekä kotimaassa että ulkomailla.
Uuden Arctia-konsernin liikevaihto vuonna 2018
oli noin 50,9 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin
500 suomalaista.
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Toimintaympäristö

luotettavaa palvelua vesillä ympäri vuoden
Arctia-konserni tarjoaa kattavat haastavien olosuhteiden palvelut satamissa, merialueilla ja sisävesistöissä sekä
Suomessa että ulkomailla. Uuden Arctian palvelutarjoamaan kuuluvat jäänmurron sekä väylänpidon ja merenmittauksen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakennelmien asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä laadukkaiden muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen.
Vuoropuhelu SIDOSRYHMIEN kanssa auttaa onnistumaan palvelutuotannossa. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat merellisiä palveluita ostavat asiakkaat, niitä tarvitsevat satamat ja rahdinantajat,
henkilöstön edustajat ja muut meriklusterin toimijat, sekä ydinpalveluidemme osalta viranomaiset
ja elinkeinoelämä laajasti ymmärrettynä.
Vesillä liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden
varmistamiseen osallistuu monia tahoja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Toimimme yhteistyössä mm. kauppalaivojen, luotsien, merenkulun
viranomaisten, rahtaajien, satamien, kanavien, voimalaitosten ja laivanvarustajien kanssa. Maailmalla
sidosryhmiimme kuuluu suorien asiakkaiden lisäksi
useita merenkulun toimijoita kansalaisjärjestöistä
edunvalvonta- ja tutkimusorganisaatioihin.
Vuonna 2018 sidosryhmiä tavattiin sekä säännöllisissä kokouksissa Helsingin Katajanokalla, että
lukuisissa tapahtumissa kotimaassa ja maailmalla.
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Huhtikuussa Arctian toimitusjohtaja puhui Suomen Arktisen Seuran, Paasikivi-Seuran ja UKK-Seuran yhdessä järjestämässä tilaisuudessa Säätytalolla.
Puheessa Arctia teki konkreettisen ehdotuksen: jäänmurtajien kansainvälistä yhteiskäyttöä voitaisiin edistää esimerkiksi laajentamalla nykyiset kahdenväliset jäänmurron valtiosopimukset Arktisen neuvoston
jäsenmaiden väliseksi monenkeskiseksi sopimukseksi.
Samaa ajatusta yhteiskäytöstä pidettiin esillä mm.
kansainvälisessä Eastern Economic Forumissa Venäjän Vladivostokissa syyskuussa, ja Arctic Circle -konferenssissa Islannin Reykjavikissa lokakuussa.
Kansainväliset asiakkaat ja sidosryhmät ovat
Arctialle entistä tärkeämpiä, jotta laivaston uusimiseksi välttämätön kannattava ympärivuotinen toiminta saadaan varmistettua. Suomen juhlavuonna
2017 Arctia teki valtavasti myynti- ja markkinointityötä. Suhteita potentiaalisiin kansainvälisiin asiakkaisiin ja vaikuttajiin arktisella alueella syvennet-
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tiin. Tutkimustoiminta, matkustaja-alusliikenteen
turvaaminen, kaapelinlasku sekä Etelämantereen
jäänhallintatarpeet avaavat Arctialle uusia kansainvälisiä liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia.
Yhdessä sidosryhmiemme kanssa jatkamme vesialueiden palveluiden kehittämistä tulevaisuuden
tarpeisiin. SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET huomioidaan palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vuonna 2018 keskusteltiin esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, merenkulun digitalisaatiosta ja
automaatiosta, sekä toiminnan tehostamistarpeista
kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Seuraavissa
kappaleissa käsitellään Arctian keskeisimpiä sidosryhmiä ja niiden odotuksia.
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Kuva: Vastavalo

ASIAKKAAT
Kotimaassa Arctian tärkeimpiä asiakkaita ovat Väylävirasto ja laajemmin sen ostamista palveluista
hyötyvät meri- ja sisävesiliikenteen toimijat. Arctia
kerää vuosittain palautetta palveluidensa onnistumisesta yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Esimerkiksi varustamot ja kauppa-alukset odottavat avustustarpeeseen vastaamista nopeasti. Jäänmurtajilla
on sopimukseen sidottuja laatumittareita, kuten
avustustehokkuus ja odotusaika. Vuonna 2018 laatumittarien mukaiset odotusarvot toteutuivat (ks.
taulukko ”Talviliikenne Suomen satamiin”, s. 28.
Kansainväliset asiakkaat ja sidosryhmät ovat
Arctialle entistä tärkeämpiä, jotta laivaston uusi-
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miseksi välttämätön kannattava ympärivuotinen
toiminta saadaan varmistettua. Vuonna 2018
myynti- ja markkinointityö kohdistui etenkin
uusiin asiakkaisiin tutkimuksen, kaivostoiminnan
ja matkustaja-alusliikenteen sektoreilla.
Meritaidossa puolestaan kehitettiin vuoden
aikana entistä vahvempaa ja laajempaa asiakkuuksien hallintaa. Samalla palveluita tarjottiin
asiakkaille räätälöityinä palvelukokonaisuuksina.
Palvelusopimus ja kokonaisvaltainen ostotapa kiinnostavat asiakkaita. Kehitystyötä koko Arctia-konsernin palvelukokonaisuuksien myynnin edistämiseksi jatketaan vuonna 2019.
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Kansainväliset asiakkaat odottavat, että palveluntuottaja noudattaa kansainvälisten määräysten lisäksi myös asiakkaan edellyttämiä toimintatapoja ja sääntöjä. Asiakkaan vaatimukset
ovat yleensä tiukempia kuin yleiset merenkulun tai
vesialueiden palveluiden säädökset. Vaatimukset
vaihtelevat asiakkaittain. Ne voivat kohdistua mm.
työturvallisuuteen, toimittajanhallintaan, operaatioiden viestintään ja sosiaalisen median käyttöön,
vastuullisuuteen laajemmin tai aluksen päästöihin
tietyllä alueella. Asiakkaat ohjaavat ja seuraavat
Arctian toimintaa aktiivisesti mm. tarkastuskierroksin, työryhmäpalaverein ja auditoinnein.
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Valtion omistajaohjaus
Valtioneuvoston kanslia vastaa Arctia Oy:n omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä toimi vuonna 2018 elinkeinoministeri. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee ja
toimeenpanee valtion omistajapolitiikkaa sekä ohjaa
valtion omistamia yhtiöitä.
Arctian ja omistajan välinen vuoropuhelu on jatkuvaa ja avointa. Valtion omistamien yhtiöiden odotetaan rakentavan kilpailukykyään pitkäjänteisesti ja
omistajana valtio edellyttää yrityksiltään vastuullista
yritystoimintaa. Omistaja odottaa, että se saa yhtiöön sijoittamalleen pääomalle tuottoa, ja että yhtiö
toimii kannattavasti ja hoitaa sille annetut tehtävät

tehokkaasti. Omistaja edellyttää myös, että yhtiö pystyy rahoittamaan toimintansa ja investointinsa itse.
Vuonna 2018 Arctia osallistui lukuisten omistajan
kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi vastuullisuusseminaariin valtio-omisteisille yhtiöille. Erityisesti loppuvuonna ennen Arctian ja Meritaidon yritysjärjestelyä
yhteydenpito omistajaan oli tiivistä.
VÄYLÄVIRASTO
Väylävirasto (vuoden 2018 loppuun saakka Liikennevirasto) on Arctian merkittävin asiakas. Väylävirasto vastaa talviliikenteestä ja sen järjestämisestä Suomessa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat
mm. alusten jääluokat ja niiden säännöt, satamakohtaiset liikennerajoitukset jääolosuhteiden

mukaan, jäänmurron käynnistäminen, liikenteen
avustamisessa käytettävien murtajien lukumäärän määrittäminen, jäänmurron keskeyttäminen
ja päättäminen, sekä yhteistyö muiden Itämeren
valtioiden kanssa.
Väylävirasto odottaa palveluntuottajilta kustannustehokkuutta sekä toiminnan turvallisuutta,
täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Arctia käy säännöllistä keskustelua Väyläviraston kanssa jäänmurtokaudella ja sen jälkeen. Arctialle on asetettu
tavoitteet mm. laivojen odotusajoista, hinausnopeudesta ja niin sanotuista tyhjien siirtoajojen
määristä. Tavoitteiden toteutumista seurataan
kauden aikana aktiivisesti yhdessä Väyläviraston
kanssa. Vuonna 2018 Arctia täytti sille asetetut
tavoitteet.
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Muut viranomaiset
Väyläviraston talvimerenkulun yksikön sekä alusliikennepalvelun eli VTS-keskusten (Vessel Traffic
Service) ohella tärkeä viranomainen talviliikenteen turvaamisessa on merenkulun turvallisuudesta vastaava Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (vuoden 2018 loppuun saakka Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi). Muun muassa kansallisten satamatarkastusten avulla Traficom vastaa
siitä, että alukset ja niiden miehistöt täyttävät
viranomaisvaatimukset. Traficom toimii pääsääntöisesti myös Arctian alusten luokittajana. Se myös
auditoi ja valvoo Arctian varustamotoiminnan
määräystenmukaisuutta.
Traficom edellyttää, että varustamon alukset
ovat turvallisia ja varustamossa on moitteettomasti toimiva kansainvälisen ISM-säännöstön
(International Safety Management) mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä (TJJ). Auditoinneissa
tehdyt poikkeamat on korjattava annettuun määräaikaan mennessä. Arctia vastasi vuonna 2018
Traficomin havaintoihin ja poikkeamiin asianmukaisesti ja kehittämällä edelleen käytössä olevaa
TJJ:tä.
Vuonna 2018 Arctia teki tiivistä yhteistyötä eri
viranomaisten kanssa niin maalla kuin merellä palveluidensa kehittämiseksi ja suomalaisen osaamisen kansainvälisen näkyvyyden edistämiseksi.
Esimerkiksi syyskuussa ympäristöministeriö asetti
työryhmän, joka selvittää tutkimusalus Arandan
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Kuva: Antti Lindfors

ja jäänmurtajien käytön kehittämistä ja lisäämistä
erityisesti arktisessa meritutkimuksessa. Arctian
ja ympäristöministeriön lisäksi työryhmässä olivat
edustettuina Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos. Meritaito puolestaan jatkoi öljyvuotojen tarkkailuun tarkoitetun älypoijuteknologian kehittämistä EU:n Horisontti 2020 -ohjelman
rahoittamassa GRACE-hankkeessa, jota koordinoi
Suomen ympäristökeskus.

TILINPÄÄTÖS

Muut sidosryhmät
Arctian muita tärkeitä sidosryhmiä ovat oman
henkilöstön lisäksi luotsit, satamat, palveluiden
ja materiaalien toimittajat, media, Suomen ulkoasiainhallinto sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat.
Arctia käy jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Arctia pyrkii myös laajemmin
edistämään suomalaisen meriklusterin näkyvyyttä
kansallisesti ja kansainvälisesti.
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Ydinviestit ja organisaatio
Kuva: Tim Bird

Arctia pitää huolen siitä, että meriliikenne Suomen satamiin
sujuu talvellakin häiriöttä

Arctia tarjoaa monipuolisia palveluita
merellä, satamissa ja sisävesillä

•

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.

Olemme yksi Itämeren alueen johtavista
vesialueiden kehittäjistä ja korkeaan
teknologiaan perustuvien palvelujen
tarjoajista.

•

Tuotamme korkealaatuisia palveluja ja
älykkäitä ratkaisuja vesialueiden kestävän
käytön edistämiseksi.

•

Palvelutarjontamme sisältää kattavan
jäänmurron, väylänpidon, merenmittauksen
ja öljyntorjunnan tuotevalikoiman, joka on
suunniteltu edistämään vesillä liikkumisen
sujuvuutta ja ympäristöturvallisuutta.

Arctia tukee kestävää kehitystä ja Suomen arktista kasvua

VUOSI 2018

•

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

•

Arktinen öljyntorjunta ja muut merelliset palvelut haastavissa
olosuhteissa ovat erikoisosaamistamme.

•

Alustemme ympärivuotinen käyttö tuo kustannustehokkuutta.

ARCTIA
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HENKILÖSTÖ JA HALLINTO
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•
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Organisaatio
Arctia muodostaa konsernin, jonka emoyhtiö
on Arctia Oy. Arctia Oy omistaa kokonaan (100
%) tytäryhtiönsä Arctia Icebreaking Oy:n, Arctia
Offshore Oy:n, Arctia Management Services Oy:n
ja Meritaito Oy:n, sekä 90 % Arctia Karhu Oy:stä.
Emoyhtiö Arctia Oy:n koko osakekannan omistaa
Suomen valtio ja omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.
Emoyhtiö ja tytäryhtiöistä Arctia Management
Services Oy tuottavat hallinnollisia palveluita konserniyhtiöille. Muut tytäryhtiöt omistavat aluskannan, toimivat asiakasrajapinnassa ja tekevät rahtaussopimukset 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 hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen
mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenelle
voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee
yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun
yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.
Hallituksella on työjärjestys, jossa määritellään
tarkemmin hallitukselle kuuluvat tehtävät. Työjärjestys päivitetään hallituksessa vuosittain. Hallitus
tekee työskentelystään vuosittain itsearvioinnin
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin tulosten
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perusteella. Toimintansa tueksi hallitus on perustanut palkkio- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnan
tehtävät on määritelty tarkemmin valiokunnan työjärjestyksessä, joka päivitetään vuosittain.
Hallitus nimittää Arctian toimitusjohtajan ja
päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
ja huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen
sekä varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiö saavuttaa
sille asetetut tavoitteet.
Konsernilla on johtoryhmä, johon kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintojen johtajat (Meritaito, jäänmurto ja offshore), talousjohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja, turvallisuuspäällikkö sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmä
kokoontuu kerran viikossa. Johtoryhmän tehtävänä
on toteuttaa yrityksen operatiivinen toiminta stra-

TILINPÄÄTÖS

tegisten 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. Strategiaa päivitetään säännöllisesti vuosittain. Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään
tarvittavat toimenpiteet ja seurantamittaristot.
Strategian linjausten mukaisesti liiketoiminnoille
ja hallinnon yksiköille määritellään omat tavoitteet ja mittaristot. Hallitus ja johtoryhmä seuraavat
säännöllisesti strategian tavoitteiden täyttymistä,
asetettujen toimenpiteiden etenemistä sekä mittareiden trendejä.
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Kuva: Timo Heikkala

HALLITUS 13.12.2018 alkaen
Pertti Saarela
hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Finrail Oy
Hallituksessa vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: OTK

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

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

Pirjo Kiiski
Hallituksen jäsen
Osakas
Saari Partners Oy
Hallituksessa vuodesta 2018
Syntymävuosi: 1965
Koulutus: BBA, MBA

Kari Savolainen
Hallituksen jäsen
Hallituksessa vuodesta 2018
Koulutus: FM

Mats Rosin
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja,
Suomen Lauttaliikenne Oy
Hallituksessa vuodesta 2018
Koulutus: LuK

Sinikka Mustakari
Hallituksen jäsen
Johtava erityisasiantuntija,
Valtioneuvoston kanslia
Hallituksessa vuodesta 2018
Syntymävuosi: 1979
Koulutus: KTM
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ARCTIA KONSERNIN JOHTORYHMÄ
Tero Vauraste
Toimitusjohtaja 18.12.2018 asti
Johtoryhmässä vuodesta 2010
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Meriupseeri, M.Sc.

Kim Höijer
Talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja 18.12.2018 alkaen
Johtoryhmässä 1.1.2018 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: KTM, MBA

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

Petri Mikola
Tekninen johtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: DI

Petri Aho
Asiakkuusjohtaja, kansainvälinen
liiketoiminta, 1.7.2018 alkaen
Johtoryhmässä vuodesta 2018
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: BA

Sari Näkki
Henkilöstöjohtaja 25.9.2018 asti
Johtoryhmässä vuodesta 2017
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: KTM

Hilppa Rautpalo
Henkilöstöjohtaja 15.10.2018 alkaen
Syntymävuosi: 1974
Koulutus: OTK, VT

Pia Broumand
Turvallisuuspäällikkö
Johtoryhmässä vuodesta 2016
Syntymävuosi: 1975

Eero Hokkanen
Viestintäpäällikkö
Johtoryhmässä vuodesta 2015
Syntymävuosi: 1985
Koulutus: VTM

Hannu Ylärinne
Toimitusjohtaja, Meritaito Oy
Johtoryhmässä 18.12.2018 alkaen
Syntymävuosi: 1972
Koulutus: Merikapteeni, eMBA

VUOSI 2018

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

TILINPÄÄTÖS

16

MERITAITO OY JOHTORYHMÄ
Hannu Ylärinne
Toimitusjohtaja
Johtoryhmässä 24.7.2017 alkaen
Syntymävuosi: 1972
Koulutus: Merikapteeni, eMBA

Sari Kankkunen
Talousjohtaja
Johtoryhmässä 24.11.2017 alkaen
Syntymävuosi: 1968
Koulutus: KTM

Thomas Erlund
Liiketoimintajohtaja, ylläpito ja rakentaminen
Johtoryhmässä vuodesta 2018
Syntymävuosi: 1974
Koulutus: Merikapteeni

Jukka Suonvieri
Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
Johtoryhmässä vuodesta 2010
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: KTM

Otto Vuorinen
Johtaja, varustamotoiminnot
Johtoryhmässä 18.9.2017 alkaen
Syntymävuosi: 1972
Koulutus: Insinööri AMK, ylikonemestari

Kuva: Meritaito
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Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuu ON OSA
JOKAISTA PÄÄTÖSTÄ
Arctian arvot näkyvät johtamisessa ja jokapäiväisessä työssä toimipisteissämme ja
aluksillamme. Visiota ja missiota päivitetään palveluvalikoimamme kasvaessa.

Arvot
OSAAVA
Haluamme oppia uutta ja jaamme
osaamistamme työtovereillemme.
Osaaminen ja tavoitteisiin sitoutuminen ovat menestyksemme edellytys.
PALVELEVA

Arctia varmistaa Suomen elinkeinoelämän kuljetustarpeita palvelevan talvimerenkulun. Lisäksi tuotamme valtion varautumiseen ja valmiuteen liittyvät
merenmittauspalvelut kaikissa oloissa. Nämä valtioomistuksen strategiseen intressiin liittyvät päätehtävämme ovat myös yhteiskuntavastuumme kova
ydin. Toimimme vesillä liikkumisen turvallisuuden
ja kestävän käytön hyväksi tarjoamalla jäänmurto-,
satamajäänmurto-, merenmittaus-, väylänhoito- ja
öljyntorjuntapalveluita sekä vesirakentamista ja
kanavien käytön ja kunnossapidon palveluita.
Vastuullisuuden johtaminen tarkoittaa Arctiassa
hyvää ja vastuullista hallintokulttuuria sekä keskustelua siitä, mikä on vastuullista yksittäisissä tilanteissa. Konsernin johtoryhmä vastaa yhteiskuntavastuun johtamisesta ja kehittämisestä. Se seuraa
vastuullisen toiminnan toteutumista kuukausittain.
Vastuullisuuden vaatimukset pohjautuvat oman toi-
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minnan sääntöjenmukaisuuden lisäksi sidosryhmien
odotuksiin.
Työkaluina vastuullisuuden johtamisessa ja kehittämisessä ovat turvallisuus-, ympäristö- ja kestävän
kehityksen politiikat, hyvä hallintotapa, johtamiskäytännöt sekä laajemmin koko turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmään sisältyvät myös eettiset ohjeet ja tasa-arvosuunnitelma, jotka tukevat
päivittäistä toimintaa.
Vuonna 2018 johtoryhmä käsitteli kuukausittain
yritysvastuukatsauksen, jossa käsiteltiin vapaasti
kuukauden aikana esiin nousseita sidosryhmien huolenaiheita, kiitoksia, ja muuta palautetta. Vuonna
2017 käyttöön otettua yhteiskuntavastuun johtosääntöä seurattiin. Johtosäännössä määritellään
vastuullisuustyön rakenteet. Olennaisten asioiden
seurantaa ja raportointia kehitettiin vuoden aikana.
Kaikkia olennaisuustarkastelussa nostettuja koko-

TILINPÄÄTÖS

Yhteistyö asiakkaamme kanssa on
toimintamme perusta. Haluamme,
että asiakkaamme ovat tyytyväisiä, 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 ammattitaitoisesti ja turvallisesti sekä varmistamme omalla tehokkuudellamme
toimintamme jatkuvuuden.
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naisuuksia tarkastellaan mittareiden avulla kuukausittain johtoryhmässä.
Vuoden 2018 aikana johtoryhmässä keskusteltiin
paljon yt-neuvottelujen päätteeksi tehtyjen toimenpiteiden toteuttamisesta vastuullisesti, sekä alihankkijoiden perehdyttämisestä Arctian turvallisuuskäytäntöihin ja eettisiin ohjeisiin niin Katajanokan
jäänmurtajatukikohdassa kuin alusten telakointien
yhteydessä. Alihankkijoiden ohjeistusta ja valvontaa tarkennettiin keskustelujen pohjalta.
Arctia kertoo valtioneuvoston kanslian ohjeen
(valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, liite 3) mukaisesti yhteiskuntavastuun toteutumisesta ja tavoitteista laajasti vuosittain
vuosikertomuksen yhteydessä. Tarkempaa tietoa
raportoinnista ja raportointiperiaatteista löytyy
vuosikertomuksen lopusta.
YHTEISKUNTAVASTUUN olennaiset asiat on tunnistettu Arctian johtoryhmän työpajatyöskentelyssä.
Perusteena olennaisuuteen käytettiin saatua palautetta sekä tunnistettuja toimintaympäristön muutoksia suhteutettuina Arctian vaikutusmahdollisuuksiin. Olennaisimmiksi on tunnistettu asiat, jotka ovat
lähinnä Arctian palveluita.
Toiminnan suoria ympäristövaikutuksia hillitään
kehittämällä alusten ja operoinnin turvallisuutta
sekä päivittämällä laivastoa teknisesti. Hyvä esimerkki on maailman ympäristöystävällisin jäänmurtaja Polaris. LNG on toistaiseksi maailman
ympäristöystävällisin polttoaine laivoissa. Se ei
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sisällä rikkiä ja palaessaan se tuottaa noin 87 %
vähemmän typen oksideja ja 9 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna merenkulun dieseliin.
Lisäksi pienhiukkasten päästöt ovat olemattomat.
Arctian tarjoamilla palveluilla on merkittävä
rooli meriliikenteen turvallisuus- ja ympäristöriskien vähentämisessä. Vastuullisuuskysymyksiä
nostaa esiin myös toiminta herkillä merialueilla.
Tällöin korostuvat Arctian vahvuudet: polaariluokitettujen alusten tekniset kyvyt sekä osaava ja
osaamistaan kehittävä henkilökunta.
Arctian riskejä pitkäjänteisessä toiminnassa ja
siten myös vastuullisuudessa ovat kotimaan liikennepoliittiset ja jäänmurtajien käyttöön liittyvät
linjaukset. Myös nopeasti muuttuva ympäristöasioiden sääntely asettaa omat haasteensa pitkäjänteiselle toiminnalle varustamoalalla ja merellisten
palveluiden tuotannossa.
Jäänmurron perinteinen haaste sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamisessa on ollut työn sesonkiluontoisuus. Arctian palveluntarjonnan laajentamisella 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.
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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
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Meritaidolla on ISO 9001 -laatusertifikaatti,
14001-ympäristösertifikaatti ja OHSAS 18001 -turvallisuussertifikaatti sekä Rakentamisen Laatu RALA
ry:n RALA-pätevyys. Yhtiön tuottamien palveluiden tulee täyttää asiakkaalle luvatut ja organisaation määrittelemät vaatimukset. Laatutavoitteiden
mukaista kehittämistä tehdään jokapäiväisessä
työssä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakastapaamisten ja tyytyväisyyskyselyjen avulla.
Hallitus käsittelee Arctia-konsernin onnistumista
yhteiskuntavastuullisessa toiminnassaan ja olennaisten vastuittensa toteuttamisessa hallituksen
kokousten yhteydessä. Yhteiskuntavastuuasioiden
esittelystä hallitukselle vastaavat toimitusjohtaja
ja johtoryhmän jäsenet vastuualueidensa mukaan.
Kuva: Jarmo Vehkakoski

HALLITUKSEN JA YLIMMÄN JOHDON TAVAT
SEURATA YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMISTA
Vuonna 2017 Arctiassa otettiin käyttöön yhteiskuntavastuun johtosääntö, jossa määritellään vastuullisuustyön rakenteet. Olennaisten asioiden seurantaa ja raportointia kehitettiin vuonna 2018. Kaikkia
olennaisuustarkastelussa nostettuja kokonaisuuksia tarkastellaan mittareiden avulla kuukausittain
johtoryhmässä.
Olennaisten asioiden valinta tapahtuu työpajan muodossa. Työpajoissa keskitytään Arctian
vastuiden ydinkysymyksiin ja sidosryhmien huolenaiheisiin. Lisäksi ilmenneistä sidosryhmien huolenaiheista nostetaan esiin olennaisimmat, joiden
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parantamiseksi asetetaan sekä tavoitteet että mittarit seurantaa varten.
Yhteiskuntavastuun johtosäännössä määritellään
yhteiskuntavastuun johtamisen periaatteet, keinot
tilannekuvan ylläpitämiseen sekä seuranta ja raportointi. Kuukausiraportointiin sisällytettiin vuonna
2017 johtosäännön mukaisesti uudet alueet: sidosryhmien osoittamat huolenaiheet ja yritysvastuupoikkeamat. Näitä kuvaavia mittareita ovat mm.
ympäristövahingot, riskienhallinnan virheet, merkittävät poikkeamat palvelun laadussa tai saatavuudessa, sekä sidosryhmien suorat yhteydenotot
yhtiön toimintaan liittyen. Vuoden 2018 aikana
Arctia valmisteli laatujärjestelmää, joka tukee jatkossa sidosryhmien palautteen huomiointia ja vastuullisuuden tilannekuvan ylläpitoa.
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Arctian hyväksymät tai
edistämät ULKOPUOLISTEN
TOIMIJOIDEN PERIAATTEET TAI ALOITTEET
Arctia jatkoi vuonna 2018 aktiivista osallistumista
Arktisen talousneuvoston (Arctic Economic Council,
AEC) työhön. Talousneuvosto edistää arktisella alueella toimivien yritysten ja elinkeinoelämän yhteistyötä sekä alueen kestävää taloudellista kehitystä.
Arctia on suomalaisena arktisen alueen huippuosaajana myös Team Arctic Finland -yhteistyöryhmän jäsen. Ryhmään kuuluvat yritysten lisäksi
Ilmatieteen laitos ja Työterveyslaitos. Team Arctic
-ryhmä toimii ensi sijassa jäsenyritystensä ja -organisaatioidensa myynnin tukena. Team Arctic hakee
ryhmän jäsenille kasvumahdollisuuksia ja uusia asiakkuuksia 1-3 vuoden tähtäimellä. Yhteistyössä
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kehitetään kestävää liiketoimintaa ja tarjotaan
suomalaisia kokonaisratkaisuja vaativien olosuhteiden tarpeisiin. Ryhmä toimii läheisessä yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa.
Suomen Varustamot ry:n jäsenenä Arctia on
sitoutunut varustamojen tavoitteeseen vähentää
merenkulun päästöjä 50 % vuoteen 2050 mennessä. Suomalaiset varustamot ovat sitoutuneet
vähentämään myös typpipäästöjä.
Arctian JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA
EDUNVALVONTAORGANISAATIOISSA
Kotimaa:
• Suomen Varustamot ry
• Meriliitto ry
• Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka)
• Harjoittelumylly ry
• Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys ry (SVKK)
• Team Arctic Finland

RISKIENHALLINTA on erottamaton osa varustamotoimintaa. Arctiassa tehdään riskikartoituksia
ja varmistetaan, että niihin sisältyvät myös yhteiskuntavastuun riskiarvioinnit. Koko konsernin riskikatsaus päivitettiin marraskuussa 2017.
Jäänmurron lyhyen aikavälin riskit liittyvät esimerkiksi alusvahinkoihin. Pidemmän aikavälin riskit puolestaan liittyvät mm. suhteellisen nopeisiin
ja radikaaleihin muutoksiin talviliikenteessä käytettävässä aluskannassa ja niiden palvelutarpeissa
sekä paikallisten sääolosuhteiden kehityksessä.
Näitä riskejä Arctia hallitsee hyvällä varustamotoiminnalla ja muutosten aktiivisella seurannalla.
Polaaristen alueiden merellisten palveluiden
markkinoilla merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden haastavaan tilanteeseen sekä toimintaan herkillä merialueilla. Markkinariskejä

pyritään hallinnoimaan aktiivisella markkinaseurannalla, palveluportfoliota laajentamalla sekä
yhteistyöllä asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnan muita riskejä pyritään hallinnoimaan kuluja seuraamalla
sekä kattavin vakuutuksin. Ympäristöriskien hallinnoinnissa keskeisellä sijalla ovat Arctian polaariluokitettujen alusten tekniset kyvyt sekä osaava
ja osaamistaan kehittävä henkilökunta.
Arctian keskeisimpiä operatiivisia riskejä ovat
aluskannan vanhentuminen ja merihenkilöstön
ammattiosaamisen turvaaminen. Alusten teknistä
luotettavuutta pidetään yllä tekemällä huollot
ja kunnossapidot pitkän aikavälin huoltosuunnitelman mukaan sekä uusilla teknisillä ratkaisuilla.
Merihenkilöstön osaamista pidetään yllä jatkuvilla
koulutuksilla sekä osallistumalla merenkulkualan

Kansainväliset:
• Arktinen talousneuvosto (Arctic Economic
Council, AEC)
• Association of Arctic Expedition Cruise
Operators, AECO
• The European Community Shipowners’
Associations, ECSA (Suomen Varustamot ry:n
kautta)
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tulevien osaajien kasvattamiseen mm. Harjoittelymylly ry:n avulla.
Polaaristen markkinoiden kehitys kokonaisuudessaan muodostaa yhtiölle sekä riskejä että
mahdollisuuksia. Arktisten ja subarktisten energiaprojektien jatko riippuu öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinnoista, poliittisista valinnoista
sekä kansainvälisten suhteiden kehityksestä. Öljyja kaasuhankkeiden lisäksi Arctialla on kokemusta
esimerkiksi offshore-tuulivoiman rakentamiseen
sekä merikaapelien laskuun tarvittavien 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 palvelumuotojen avulla. Monipuolinen laivasto on huomattava vahvuus. Vuoden 2018 lopussa konsernin
kansainvälinen palvelutarjoama laajeni Meritaidon monipuolisilla palveluilla, mikä voi auttaa alan haastavilla ja kilpailluilla markkinoilla.
Satamajäänmurron ja saattohinaustoiminnan
keskeisimpiä liiketoimintariskejä ovat vaihtelevista talviolosuhteista johtuva kysynnän vaihtelu sekä hinaustarpeiden vaihtelevuus erityisesti
kesäaikana. Näillä vaihteluilla on merkittävä vaikutus yhtiön talouteen. Riskejä hallitaan tarkoi-
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tuksenmukaisilla sopimusrakenteilla sekä kulujen
hallinnalla.
Yhteiskuntavastuun kuukausiraportoinnissa
alettiin vuonna 2017 käsittelemään säännöllisesti
omana asiakohtanaan myös SIDOSRYHMIEN ESIIN
NOSTAMIA HUOLENAIHEITA. Huolenaiheet otettiin huomioon vastuullista toimintaa suunniteltaessa. Olennaisuustarkastelun yhteydessä sidosryhmien esiin nostamia huolenaiheita täydennettiin
asiakkailta ja valtion omistajaohjauksesta saadulla
palautteella. Tästä materiaalista pyrittiin olennaisuustarkastelun avulla löytämään Arctialle ja sen
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strategialle merkittävimmät tekijät, joissa myös
Arctian vaikutusmahdollisuudet ovat realistiset.
Sidosryhmien huolenaiheet näkyvät näin suoraan myös vastuullisuuden painopisteissä, jotka on
listattu edellä esitettyyn taulukkoon ”Yhteiskuntavastuun olennaiset kohteet”. Nämä painopisteet
ovat monin osin keskeisiä Arctian jokapäiväisessä
toiminnassa. Arctia pyrkii kuitenkin sisällyttämään
näitä elementtejä yhä vahvemmin strategiaansa ja
keskustelemaan niistä enemmän sidosryhmiensä
kanssa.
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Taloudellinen vastuullisuus

Jäänmurtajat takaavat
ulkomaankaupalle välttämättömän
meriyhteyden ympäri vuoden
Arctian tuottaa palveluita vesialueilla tehokkaasti ja kannattavasti. Aluksemme
varmistavat suomalaisen ulkomaankaupan talvikaudella, ja turvaavat vesillä
liikkumista ympäri vuoden.

Arctia-konsernin tärkeimmät TALOUDELLISET
TAVOITTEET ovat kannattava liiketoiminta, positiivinen operatiivinen kassavirta ja ylläpitoinvestointien kattaminen omalla kassavirralla. Lisäksi
kaluston käyttöasteen nosto on pitkän tähtäimen
kannattavuuden näkökulmasta yksi tärkeimmistä
tavoitteista. Taloudelliset tavoitteet asetetaan jokaiselle liiketoiminnalle erikseen ja niiden toteutumista
seurataan kuukausittain. Tärkeimmät taloudelliset
mittarit ovat liikevaihto, kannattavuus, kassavirta,
oman ja sijoitetun pääoman tuotto, sekä vakavaraisuus. Mittareiden toteutumat esitetään tilinpäätöstiedoissa.
Vuonna 2018 Arctia saavutti taloudelliset tavoitteensa vain osittain. Liikevaihto ja kannattavuus
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kasvoivat hieman edellisvuodesta. Samoin tuottomittarit olivat edelliskautta parempia. Niiden
absoluuttinen taso jäi kuitenkin vaatimattomaksi
kansainvälisten rahtausten jäädessä toteutumatta.
Konsernin liiketoiminnan kassavirta säilyi positiivisena. Vuoden lopussa konsernin kassavarat olivat
26,2 miljoonaa euroa (24,6). Merkittävimmät kassavarojen käyttökohteet olivat investoinnit, lainojen lyhennykset, ja osinkojen maksu.
Aluksiin tehtiin tarkastelujaksolla merkittäviä
kunnossapito- ja perusparannusinvestointeja. Bruttoinvestoinnit konsernissa olivat 13,2 miljoonaa
euroa (5,7). Raskaista investoinneista huolimatta
maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät silti terveellä tasolla. Tarkastelukaudella ei otettu uutta
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pankkilainaa ja olemassa olevaa lainaa maksettiin
takaisin 3,3 (2,9) miljoonaa euroa. Osinkoa tilikaudelta 2018 maksettiin 1,5 (4,6) miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma kasvoi 300 miljoonaan euroon
Meritaidon tultua konserniin tytäryritykseksi.
Yhtiön on oltava riittävän vakavarainen, jotta
aluskantaan liittyvät investoinnit voidaan toteuttaa. Omavaraisuus säilyi terveellä noin 50 prosentin tasolla. Suhteellinen nettovelkaantuminen säilyi niin ikään edellisvuoden tasolla. Investoinnit
uuteen aluskalustoon vaatinevat lisäksi kannattavuuden merkittävää parantumista, jotta riittävän
rahoituksen saaminen markkinaehtoisesti mahdollistuisi.
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Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille, M€
2018

2017

2016

Liiketoiminnan tuotot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

52,1
50,9
1,2

49,0
48,9
0,1

60,8
60,7
0,1

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

15,6
7,8
7,8

16,1
8,2
7,9

14,3
7,0
7,3

21,7
21,7

20,8
20,8

21,3
21,3

-0,5
-0,5

0,3
0,3

1,4
1,4

0,02
0,02

0,01
0,01

0,01
0,01

1,5
1,5

4,6
4,6

7,5
7,5

Rahoituskulut (netto)

1,3
1,3

1,2
1,2

1,4
1,4

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jäävät varat

1,6

-1,5

14,8

12,6

5,6

131,6

Asiakkaat

Tulosseurannassa tärkeää on, että seuranta on
ajantasaista ja luotettavaa, jotta tulosten perusteella voidaan tehdä tarvittavia liiketoiminnallisia
päätöksiä. Vuonna 2018 jatkettiin talouslukujen
ennustamisen kehittämistä mm. uusien suorituskykymittareiden ja rullaavan ennustamisen osalta.
Alusten henkilöstöä osallistutettiin mm. huoltosuunnitelmien tekoon, mitä myös uusi toiminnanohjausjärjestelmä tukee.
Arctia ei saa valtiolta taloudellista tukea. Valtio-omistaja edellyttää, että tulevat investoinnit
rahoitetaan yhtiön omalla ja itse hankitulla vieraalla pääomalla.
Arctian merkittävimpänä taloudellisena vaikutuksena voidaan pitää varsinkin Suomen pohjoisilla
alueilla elinkeinoelämän jatkuvuuden takaamista
pitämällä talvikaudella meriväylät avoimina ja turvallisina. Suomen tuonnista ja viennistä valtaosa
kuljetetaan meritse, minkä vuoksi meriliikenteen
ympärivuotisen sujuvuuden varmistaminen on elinkeinotoiminnan jatkuvuuden kannalta oleellista.

Materiaali- ja palveluostot
Muut liiketoiminnan kulut
Henkilöstö

Henkilöstökulut
Julkinen sektori

Verot (välittömät verot)
Yleishyödylliset tahot

Annetut tuet ja lahjoitukset
Osakkeenomistajat

Omistajille maksetut osingot
Rahoittajat

NETTOInvestoinnit

Luvut on raportoitu kirjanpidon mukaan suoriteperusteisesti miljoonina euroina.
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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 uskonnollisesti
sitoutuneita tahoja. Vuonna 2018 Arctia lahjoitti
joululahjavarat Suomen Meripelastusseura ry:lle.
Verojalanjälki vuonna 2018
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1,99

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta
yhteiskunnalle maksettavia veroja ja veroluonteisia
maksuja. Arctian verojalanjälki oli 5,6 M€ vuonna
2018 (hankintojen arvonlisäverot mukaan lukien
12,5 M€). Verojalanjäljen suurin osuus oli palkkoihin liittyvät palkkaverot sekä työnantajamaksut,
yhteensä 5,35 M€.
Arctialle on keskeistä hoitaa veroihin liittyvät
asiat laadukkaasti ja täsmällisesti. Verosuunnittelu
sekä veroihin liittyvät ilmoitukset ja raportointi
tehdään pääasiassa yhtiön talousyksikössä. Tarvittaessa käytetään apuna ulkopuolisia veroasiantuntijoita. Verosuunnittelua tehdään elinkeinoverolain
sallimissa puitteissa. Suunnittelua tehdään käyttöomaisuuteen liittyvien poistojen osalta tarkoituksena tasata verotettavaa tuloa eri tilikausina. Veron
maksamisen periaatteena on, että verot maksetaan
siihen maahan, jossa verovelvollisuus on syntynyt.
Kaikki Arctia-konsernin yhtiöt ovat suomalaisia.
Kaikki verot on maksettu ja tilitetty pääasiassa Suomeen. Arctialla ei ole sivuliikkeitä muissa maissa.

Yleishyödylliset tuet
ja sponsorointi, €

Lapset ja nuoret
Tiede, tutkimus ja koulutus

2018

2017

2016

0

550

0

7 500

7 500

12 500

Kulttuuri

0

0

0

Liikunta ja urheilu

0

0

0

Poliittiset tuet

0

0

0

1 500

1 700

1 000

Kansalais- ja
ympäristöjärjestöt
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Kuva: xx

Yhteiskunta ja ihmisoikeudet

Luotettavasti pohjoiseen
Yhteistyössä satamien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa
talvimerenkulku toimii koko Suomen rannikolla. Arctia vahvistaa
osaamistaan tutkimus- ja koulutusyhteistyöllä sekä strategisin
kumppanuuksin ja on mukana rakentamassa pohjoisten
alueiden kestävää tulevaisuutta.
PAIKALLISYHTEISÖT tarkoittavat Arctialle ennen
kaikkea Perämerenkaaren ja muun Suomen rannikon asukkaita. Arctia tuo niin kotimaassa kuin
ulkomailla esiin Suomen arktista osaamista ja näkökulmiaan arktisen alueen kehitykseen.
Helsingissä Arctia toimii paikallisesti yhteistyössä
naapurinsa ulkoministeriön sekä Helsingin kaupungin matkailun (Visit Helsinki) kanssa. Kesällä 2017
Arctia pystytti Katajanokalle Laivastopuiston reunaan oman aitansa viereen kyltin, jossa kerrotaan
Itämeren jäätalvesta ja jäänmurtajista suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Kylttiä olivat toivoneet niin
Katajanokan asukkaat kuin matkailijat ja matkailuoppaat. Vuonna 2018 kyltti saatiin myös Laivastopuiston toiseen päähän lähelle venepoliisin laituria.
Yhteistyössä Korkeasaaren kanssa tietoa Itämeren
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jäätalvesta saatiin myös eläintarhan infokyltitykseen paikkaan, mistä jäänmurtajat hyvin näkyvät.
Arctia ilmoittaa jäänmurtajatukikohdan poikkeuksellisista äänistä ja valoista internet-sivuillaan ja
lisäksi suoraan kaupunginosayhdistys Katajanokkaseuralle. 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 Harjoittelumylly ry:n kautta. Arctia oli mukana Suomen Varustamoiden sekä yhdeksän merenkulkuoppilaitoksen kanssa perustamassa Harjoittelumyllyä.
Sen tarkoituksena on koordinoida ja edistää harjoittelupaikkojen tehokasta käyttöä aluksilla. Näin
tuetaan suomalaista merenkulun opetusta aluksilla
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tapahtuvan käytännön harjoittelun kautta. Arctian
aluksilla oli vuonna 2018 yhteensä 64 (86 vuonna
2017) harjoittelijaa. Arctia panostaa suomalaisen
merenkulun tulevaisuuteen myös tutkimusyhteistyöllä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa.
Konsernissa ei suvaita lahjontaa eikä korruptiota.
LAHJONNAN JA KORRUPTION EHKÄISYYN kiinnitetään huomiota. Konsernissa on käytössä eettinen ohjeistus, jossa on määritelty koko henkilöstöä koskevat toimintaperiaatteet lahjonnan ja
korruption ehkäisemiseksi.
KILPAILUOIKEUDELLISTEN SÄÄNNÖSTEN noudattaminen huomioidaan Arctiassa sekä kansallisessa
että kansainvälisessä kilpailussa. Arctian eettisessä
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Kuva: Meritaito

ohjeistuksessa määritellään mm. miten toimitaan
luottamuksellisen tiedon kanssa.
LAINSÄÄDÄNNÖN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMISTA valvovat toimiva johto, alusten päälliköt
sekä muut esimiehet. Tilintarkastajat valvovat, että
yhtiö noudattaa taloushallintoon liittyvää lainsäädäntöä kuten kirjanpitolakia ja -asetusta sekä osakeyhtiölakia. Viranomaiset auditoivat Arctiaa yrityksenä ja varustamona vuosittain.
ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN vaikuttavat palvelusuoritteiden onnistuminen, palvelutason toteutuminen ja näistä muodostuva kokonaisuus. Pitkällä
aikavälillä myös kaluston uusiminen ja sen huoltoja käyttöasteen pitäminen hyvällä tasolla parantavat asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden luottamusta palvelun saatavuuteen.
Arctian merkittävä suora sopimusasiakas Suomessa
on jäänmurtopalveluita tilaava Väylävirasto. Loppuasiakkaana Suomessa on maan ulkomaankauppa
ja teollisuus, ja siten koko suomalainen yhteiskunta
laajasti ymmärrettynä. Satamajäänmurrossa asiakkaita ovat satamat sekä Lapin pelastuslaitos.
Ulkomailla suoria asiakkaita ovat kansainväliset
sopimusasiakkaat.
Meritaidon asiakkaita ovat viranomaiset, kunnat ja kaupungit, satamat, öljy- ja energiayhtiöt,
teollisuuslaitokset sekä suunnittelu- ja rakennuttajakonsultit. Meritaidon tuottamien palvelujen
tulee täyttää asiakkaalle luvatut ja organisaation määrittelemät vaatimukset. Laatutavoittei-
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den mukaista kehittämistä tehdään jokapäiväisessä
työssä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakastapaamisten sekä tyytyväisyyskyselyjen avulla.
Meritaito Oy:ssä laatutavoitteiden toteutumista
arvioidaan asiakastapaamisten ja tyytyväisyyskyselyjen avulla. Asiakastyytyväisyys perustuu projektikohtaiseen onnistumiseen. Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,2 eli samaa tasoa
kuin edellisenä vuonna. Arvioinnissa käytetään
viisiportaista asteikkoa, jossa 1 on heikko ja 5 erinomainen työsuoritus. Vuonna 2018 asiakkailta
kysyttiin myös, suosittelisivatko he Meritaidon palveluita. Vastaajista 92 % suosittelisi Meritaidon palveluita todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti.
Arctian suoriutumista palvelutuotannostaan
seurataan yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Väylävirasto järjestää vuosittain sidosryhmäkyselyn,
jossa arvioidaan talviliikennejärjestelmän sujumista. Lisäksi Arctiassa palveluntuotantoa seurataan avustus, hinaus ja siirtoajo kerrallaan kuukausittain kunkin aluksen osalta.
Laadullista palautetta asiakkailta ja sidosryhmiltä
saadaan myös vuosittaisissa jäänmurron ja satamajäänmurron päätöskokouksissa, joissa sidosryhmiä 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 jäänmurtajien odotusajat. Vuonna 2018 Arctia täytti sille asetetut
palvelutasovaatimukset.
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Talviliikenne
Suomen satamiin*

2018

2017

2016

95

93

98

Odotusta, alus (kpl)

465

295

211

Keskimääräinen odotusaika
/alus (h)

4,28

3,91

3,42

Ilman odotusta läpi
päässeiden alusten osuus (%)

*Kaikkien Liikenneviraston rahtaamien jäänmurtajien yhteiset
suoritustiedot
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PALVELUIDEN TURVALLISUUS laajemmin merenkulun turvallisuus on Arctialle tärkein yksittäinen
vastuullisuuden alue. Palveluiden turvallisuutta hallinnoidaan osana alusturvallisuutta. Arctia ylläpitää
ja kehittää alustensa ja koko varustamon turvallisuusjohtamisjärjestelmää jatkuvasti. Koko varustamossa on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä
(TJJ), jota on varmistettu auditoinneilla sekä aluksilla, että konttorilla. Järjestelmään liittyvä koulutus aloitettiin aluksilla ja toimistolla.
Koko Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (ent.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) on auditoinut
varustamon turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja
myöntänyt varustamolle viiden vuoden sertifikaatin. Traficom katsastaa Arctian alukset vuosittain.
Auditoinneista ja katsastuksissa tehdyistä havainnoista on laadittu toimenpide- ja korjaussuunnitelmat, jotka on toteutettu edellytysten mukaisesti.
Vuoden 2018 aikana auditoinneissa tai katsastuksissa ei ole esiintynyt vakavia poikkeamia.
Vuonna 2017 aloitettiin työ Arctian alusten luokittamiseksi vastaamaan kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) polaarikoodin (Polar Code) vaatimuksia.
Polaarikoodi on kansainvälisesti sitova oikeusnormi,
jolla maailman pohjoisimmilla ja eteläisimmillä
merialueilla liikkuville aluksille säädetään muita
alueita tiukempia turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä merenkulun riskien minimoimiseksi.
Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimukset tulivat voimaan jo 1.1.2017, ja koodin mukaiset
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miehistön pätevyys- ja koulutusvaatimukset heinäkuussa 2018.
Arctiassa työ polaarikoodin vaatimusten täyttämiseksi jatkui vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa
Arctiasta tuli yksi ensimmäisistä varustamoista
maailmassa, jolla on laivastossaan useampi polaarikoodin vaatimusten mukaisesti luokitettu alus.
Nordica ja Fennica saivat polaarikoodin mukaiset
sertifikaatit luokkanotaatiolla PC 3. Muuta merenkulkua tiukempien turvallisuus- ja ympäristösääntöjen noudattaminen nähdään Arctiassa paitsi
vastuullisena toimintana, myös merkittävänä kilpailutekijänä merellisten palveluiden markkinoilla.
Arctian yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa
suunnittelema ja toteuttama työturvallisuuspäivä
on saanut hyvää palautetta varustamossa. Koulutuksesta on haettu oppia jopa muihin varustamoihin. Vuonna 2018 koulutuksen kävi yhteensä 230
työntekijää. Työturvallisuuskoulutuksia jatketaan
vuonna 2019.
Arctia huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristön ja noudattaa ISM-koodin (International Safety
Management Code) ja IMO:n MARPOL-yleissopimuksen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) määräysten lisäksi
kansallisia ohjeita ja määräyksiä. Kansainvälisten
ja kansallisten ohjeiden ja määräysten tiheät muutokset työllistävät henkilökuntaa niin aluksilla kuin
maissa.
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VÄYLIEN DIGITALISOIMINEN TUKEMAAN
MERENKULUN SUJUVUUTTA JA
TURVALLISUUTTA
Arctian tytäryhtiö Meritaito on yhdessä kumppaneiden kanssa kehittänyt palvelujensa digitalisoimista, mikä mahdollistaa merenkulun tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen. Yhtiössä on
tunnistettu, että tuotamme ja omistamme paljon
digitaalista tietoa eri järjestelmissä samalla, kun
asiakkaiden tarvelähtöisyys kasvaa.
Yhtiön liiketoiminnoissa on alettu kehittää digitaalisten palveluiden yhteensovittamista. Vuonna
2018 Meritaidossa käynnistettiin Intelligent Sea
(InSea) -hanke, jonka tarkoituksena on integroida tuotetut digitaaliset palvelut samalle palve-
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lualustalle edesauttamaan asiakkaiden toiminnan
tehokkuutta ja turvallisuutta. Meritaidon asiakkaat
pystyvät tulevaisuudessa näkemään ostamansa palvelun samassa sovelluksessa.
InSea-hankkeeseen on haettu rahoitusta Euroopan unionin CEF-rahoitusmekanismista (Connecting Europe Facility). Hankkeessa ovat mukana Tukholman satama sekä Naantalin satama. Väylävirasto
sekä Ruotsin Sjöfartsverket tukevat hanketta vahvasti. InSea-hankeessa tullaan kehittämään yhdessä
satamien ja väylänomistajien kanssa vesiliikenteen
tehokkuutta muun muassa tiedonvälityskanavien
parantamisella, integroimalla merenkulun turvalaitteiden kaukokäyttö ja -hallinta, sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen kokeilemisella ja tutkimisella.

TILINPÄÄTÖS

Digitaaliset palvelut laajenevat koko ajan ja Meritaito pyrkii vahvasti vastaamaan tähän tarpeeseen.
Meritaidon digitaalisia palveluita edustavat vuonna
2018 muun muassa:
•
•
•
•
•

kaukohallittavat ja -valvottavat merenkulun
turvalaitteet
5G-verkon rakentaminen merellä kelluviin turvalaitteisiin
rikkipitoisuuden tunnistava merenkulun poiju
kaasu- ja öljynporauslauttojen ROV-työssä käytettävän robotin tukeutumispoiju
merenmittauksen tuottamat satama- ja väylätiedot
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IHMISOIKEUDET huomioidaan Arctiassa ja niitä
kunnioitetaan. Arctialla on kestävän kehityksen
politiikka, jossa osoitetaan selväsanaisesti sitoutuminen ihmisoikeuksiin. Lisäksi Arctiassa on eettiset
ohjeet, joissa huomioidaan ihmisoikeudet.
Liikkuessaan alueilla, joissa jääolot vaikuttavat
alkuperäiskansojen elinkeinoihin tai muuhun elinpiiriin, Arctia käy vuoropuhelua alkuperäiskansojen
edustajien kanssa. Lasten oikeudet Arctia huomioi
esimerkiksi tukemalla henkilöstönsä perhevapaiden pitämistä. Joka vuosi järjestetään varustamon
perhepäivä, jonne kaikkien arctialaisten läheiset
ovat tervetulleet.

Perhevapaat

2018
hlöä
pvt

2017
hlöä
pvt

2016
hlöä

pvt

Miehet

7

176

14

395

13

341

Naiset

3

413

2

273

2

438

TOIMITUSKETJUN HALLINTA kehittyi ja HANKINTAPERIAATTEITA noudatettiin vuonna 2018. Vuonna
2017 kaikki yhtiön hankinnat siirtyivät sähköiseen
toiminnanohjausjärjestelmään yhdessä huolto- ja
kunnossapitopuolen kanssa. Myös Meritaidossa on
käytössä hankintojen keskitetty ohjausmalli. Mallin
tavoitteena on hankintatoiminnan tehostaminen
vähentämällä päällekkäistä työtä, aikaansaamalla
kustannussäästöjä, lisäämällä vuosi- ja puitesopi-
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musten tekemistä ja hyödyntämistä sekä keskittämällä hankintaosaamista.
Varsinaiset palvelunsa Arctia tuottaa pääsääntöisesti itse, eikä se ketjuta töitä eteenpäin. Korjaus- ja kunnossapitotöiden tekemiseen ja erityisosaamista vaativiin töihin käytetään nimettyjä
aliurakoitsijoita. Kaikki merkittävät aliurakoitsijat on auditoitu. Aliurakoitsijoiden auditointien
kehittämistä jatketaan.
Toimittajien ja palveluntarjoajien valinnassa sekä
sopimuspohjissa on pyritty estämään palveluiden
edelleen ketjuttaminen. Mahdollisista toimittajien
henkilöstölle tapahtuneista vahingoista on vaadittu poikkeamailmoitus ja aliurakoitsijoiden töiden valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
Arctialla käytössä olevat työluvat, työmaapalaverit ja työsuunnitelmat ulottuvat koskemaan myös
aluksella työskenteleviä aliurakoitsijoita. Näin pyritään 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 määrittelee mm. hankintarajat.

TILINPÄÄTÖS
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Ympäristö

KESTÄVÄÄ PALVELUA MERTEN
JA SISÄVESIEN TURVAKSI
Tuotamme korkealaatuisia palveluja ja älykkäitä
ratkaisuja vesialueiden kestävän käytön
edistämiseksi.

Arctian kattavilla palveluilla varmistetaan vesillä
liikkumisen turvallisuutta ja vesialueiden kestävää käyttöä. Merikuljetukset ovat ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, ja turvaamalla ne kaikissa
olosuhteissa teemme osamme mahdollisimman
ympäristöystävällisten toimitusketjujen rakentamiseksi. Omien alustemme siirtoajoissa vähennämme polttoaineen kulutuksen alhaisimmalle
järkevälle tasolle.
Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO asetti
merenkululle uudet ympäristösitoumukset huhtikuussa 2018. Tavoite on leikata merenkulun hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoden 2008 tasoon
verrattuna vuoteen 2050 mennessä. Tästä eteenpäin päästöjä pyritään edelleen vähentämään.
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Uusien kansainvälisten päästövähennystavoitteiden myötä tehokkuusvaatimukset lastialusten
kuljetuskapasiteetille suhteessa päästöihin kiristyvät nopeaan tahtiin. Tämän vuoksi Suomenkin
satamiin liikennöivien kauppa-alusten runkomuodot ja konetehot muuttuvat väistämättä, mikä
todennäköisesti tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös jäänmurtoon ja Itämeren oloihin sopivaan jäänmurtajalaivastoon. Yhdistelmä, jossa
jäänmurtajien päästöjä tulee leikata samalla, kun
avustettavien alusten jäissäkulkukyky oletettavasti heikkenee, voi osoittautua erittäin haastavaksi. Arctia on kuitenkin jo aloittanut työn
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jäänmurtaja Polaris tankkasi 2. helmikuuta 2019
ensimmäistä kertaa suoraan Tornioon avatusta

TILINPÄÄTÖS

Kuva: Timo Heikkala

Pohjoismaiden suurimmasta nesteytetyn maakaasun terminaalista, jäiden ympäröimässä Röyttän
satamassa. LNG on toistaiseksi maailman ympäristöystävällisin polttoaine laivoissa. Se ei sisällä
rikkiä ja palaessaan se tuottaa 87 % vähemmän
typen oksideja ja 9 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna merenkulun dieseliin. Lisäksi
pienhiukkasten päästöt ovat olemattomia.
Ottamalla yhtenä maailman ensimmäisistä
varustamoista käyttöön LNG:n polttoaineena
Arctia on edistänyt siirtymistä entistä puhtaampiin polttoaineisiin merenkulussa. Kehitys kohti
yhä laajempaa LNG:n ja myöhemmin myös biopolttoaineiden käyttöä merenkulussa vaikuttaa
paitsi suomalaisen meriklusterin suuntaan, myös
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kansallisiin ja kansainvälisiin toimiin ilmaston ja
ympäristön hyväksi.
LNG-käytön ohella Polaris pyrkii kaikissa muissa
toimissaan ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi
potkurijärjestelmässä käytettävä voiteluöljy on
biohajoavaa. Harmaat vedet eli käytännössä suihkuvedet kerätään tankkiin ja tyhjennetään satamakäyntien aikana maihin. Mereen ei siis lasketa
mitään edes puhdistettuna.
Myös muiden alusten osalta edetään kohti tällaista puhtainta mahdollista toimintatapaa, ja se
otetaan huomioon erityisesti kalustoa uusittaessa.
Meritaidossa vuodelle 2018 asetetut energiansäästötavoitteet vaativat vielä lisätyötä ja toiminnan
kehittämistä. Jätteiden lajittelua on tehostettu
ja jätemääriä pyritään vähentämään mm. kiinnittämällä hankintavaiheessa huomiota tarpeeseen ja pakkausmateriaaleihin. Tuotteiden käyttöikää pidennetään asianmukaisilla huolloilla ja
kunnossapidolla.
Arctia jatkoi vuonna 2018 työtään kulutuksensa
kohdentamisessa niin, että kesäkauden aikaiset
kulutukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Elinkaarten pidennykset paransivat alusten tehokkuutta jäänmurrossa. Energiansäästötyötä aluksilla ohjaavat SEEMP-suunnitelmat (Ship Energy
Efficiency Management Plan) eli kattavat ohjeet
alusten mahdollisimman tehokkaaseen operointiin.
Polttoaineiden käytön raportointiin kiinnitettiin huomioita erityisesti vuoden lopussa, kun
IMO:n edellyttämä SEEMP II -raportointiohje hiilidioksidipäästöistä otettiin käyttöön. Ensimmäi-
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Kuva: xx

nen vuosikulutusraportti toimitetaan Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomille vuonna 2020.
Arctia on jo pitkään raportoinut polttoaineen
kulutuksensa julkisesti vuosikertomuksessaan ja
tiedot on toimitettu myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylläpitämään Suomen liikenteen
pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO:on. LNG:n osalta kerran
virheellisesti ilmoitetut luvut on korjattu. Vuonna
2015 voimaan tullutta EU:n raportointivelvoite
MRV:tä (Monitoring, Reporting, Verification) ei
sovelleta jäänmurtajiin tai offshore-aluksiin.
Jäänmurtajien ollessa Katajanokan jäänmurtajatukikohdassa ne yhdistetään kunnallistekniikkaan. Tällöin ne saavat veden, kaukolämmön ja
sähkön maista, ja purkavat viemärijätteensä kaupungin verkkoon. Jäänmurtaja Polaris käyttää
lisäksi LNG-järjestelmänsä ylivuotoa lämmitykseen. Satamajäänmurtaja Ahto ja muut hinaajat
ovat laiturissa ollessaan kiinnitettyinä maasäh-
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köön ja niiden jätevedet tyhjennetään keräilyautoon.
Operoinnin aikaisesta polttoaineiden kulutuksesta syntyvät päästöt ovat Arctian toiminnan
merkittävimmät YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Voidaan kuitenkin katsoa, että turvaamalla ympäristöystävällinen meriliikenne myös talvikaudella,
jäänmurron välilliset positiiviset ympäristövaikutukset ovat sen suoria vaikutuksia merkittävämmät. Varustamoala Suomessa vastaa noin 90
prosentista kaikista kuljetuksista, mutta vain 2,6
prosentista kaikista päästöistä.
Arctia ei aiheuttanut ympäristövahinkoja
vuonna 2018. Jäänmurtaja Voiman telakoinnin
yhteydessä telakka-altaan pohjalle pääsi polttoainevuoto, jonka jälkeen toimittajien valvontaa
on tiukennettu entisestään. Jäänmurtokauden
aikana ei operoinnissa tapahtunut merkittäviä
ympäristövahinkoja.
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Ympäristötavoitteet vuodelle 2019

1.

Pullovedestä onnistuttiin vuoden 2018 lopussa
luopumaan kesäisin kaikkien Katajanokalla olevien jäänmurtajien keskuskeittiönä toimivassa
Urhossa. Biohajoavat öljyt ovat osoittautuneet
haastavammaksi kohteeksi. Työtä kuitenkin jatketaan. Vuonna 2019 aloitetaan SEEMP II -ohjeen
mukainen vuosiseuranta ja -raportointi aluskohtaisista kulutuksista ja päästöistä. Tavoitteiden
onnistuminen raportoidaan vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Arctia sitoutuu tavoittelemaan
IMO:n asettamia päästötavoitteita eli
50 % hiilidioksidipäästövähennystä
vuoden 2008 tasosta.

2. Alusten tankkiveden käyttöä juomavetenä (tankkiveden laatua) edistetään ja pullovedestä luovutaan.
3.

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

Säätilakorjattu
energiankulutus
(MWh)

Polttoöljyn
KULUTUS (tonnia)

Kaukolämpö
Alusten ollessa Katajanokan jäänmurtajalaiturissa
ne lämmitetään Helsingin kaupungin kaukolämpöverkosta. Alusten saapuessa satamaan ne kytketään kiinni kaukolämpöön ja alusten lämpökattilat sammutetaan.
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2018

2017

2016

3 928,53

3 734,25

2 810,85

2018

2017

20156

4 292

5 151

4 911

2018

2017

2016

2 540,0

5 384,4

1 293,1

11 532,3

7 822,8

7 967 ,7

0

0

0

LNG

494,8

718,0

81,2

Polttoaineen
palamisesta
aiheutuneet
hiilidioksidipäästöt
(tonnia*)

2018

2017

20156

Ultrakevyt

Sähkö
Huoltojakson aikana kesäkuukausina perinteiset
jäänmurtajat on kytketty Helsingin kaupungin sähköverkkoon. Alusten koneet sammutetaan päästöjen ja melun välttämiseksi. Monitoimimurtajat
tukeutuivat Raumalla vastaavasti maasähköön,
kuten myös hinaajat Kemissä ja Torniossa.
Sähkön kulutustilastoissa näkyy vuoden 2018
ja osin vuoden 2017 osalta jäänmurtaja Polariksen tulo Katajanokan jäänmurtajalaituriin kesäkuussa 2017. Vuosikulutukseen vaikuttaa luonnollisesti myös talven ankaruus eli kuinka monta alusta
laiturissa on talvikuukausina.

YMPÄRISTÖTAVOITTEET päivitettiin osittain vuodelle 2019, koska polttoaineen säästötavoite
haluttiin saattaa linjaan muun varustamoelinkeinon ja IMO:n tavoitteiden kanssa. Uuden polttoainetavoitteen haasteellisuutta lisää, että verrokkivuosi 2008 oli talveltaan leuto, ja murtajien
vuosikulutus on ollut alhaisempi kuin edellisenä
ja seuraavana vuonna.
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Maasähkön käyttö
(MWh)

Kevyt
Raskas

46 476,56

36 498,56 44 947,91

*Sisältää LNG:n. Laskettu IMO MEPC/Circ.471 mukaan, LNG laskettu
MEPC 63/23, Annex 8:n mukaisella kertoimella kulutetusta polttoaineesta

Päästöt ilmaan
MUUT PÄÄSTÖT
ILMAAN
(tonnia)
CO
HC
NOx
Hiukkaset

2018

2017

2016

56,9

59,6

42,1

22,8

23,8

16,8

796,5

834,2

589,3

17,1

17,9

12,6

CH4

2,8

3,0

2,1

N 2O

1,0

1,0

0,7
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Makean VEDEN kohtuulliseen käyttöön kiinnitetään huomiota. Tankkiveden laatua parannetaan.
Pullovedestä luovuttiin kokonaan kesäisin kaikkien
Katajanokalla olevien jäänmurtajien keskuskeittiönä toimivassa Urhossa. Oheisen taulukon tulokset perustuvat alusten omaan kulutusseurantaan,
mikä ei täysin kattavasti huomioi Katajanokalla
olon aikaista veden käyttöä.
Vedenkulutus (m3)

2018

2017

20156

Monitoimimurtajat

2 582,50 5 767,00 3 464,60

Konventionaaliset murtajat

5 764,00 5 131,90 5 546,00

* sis. hinaajat

JÄTTEET kerätään ja lajitellaan Arctian aluksilla.
Aluksen saapuessa satamaan jätteet toimitetaan
sataman tarjoamiin keräilyastioihin, joista satama
toimittaa ne edelleen kierrätettäväksi tai kaatopaikalle. Tarvittaessa mm. biojätteelle on tilattu
erilliskuljetuksia lajittelun tavoitetason säilyttämiseksi. Alusten liikkuessa erityisalueiden ulkopuolella jätteiden hävittämiseksi käytetään tarvittaessa ja ympäristölainsäädännön asettamissa rajoissa
kiinteiden jätteiden polttouunia.

Jätehuoltokoulutus ja jätehuoltosuunnitelmat
Uudet työntekijät perehdytetään varustamon jätehuoltojärjestelmän käyttöön muun perehdytyksen yhteydessä.
Alusten liikkuessa merellä kiinteät jätteet lajitellaan aluksella oleviin erillisiin jäteastioihin seuraavasti:
• energiajäte
• biojäte
• paperi ja pahvi
• sekajäte
• lasi
• metalli
• ongelmajäte (maalipurkit, loisteputket,
öljyiset jätteet jne.)
• PVC-muovit
• paristot ja akut.

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

Lajiteltu kiinteä jäte

2018

2017

2016

m 3*

m 3*

t

Biojäte

38,78

70,56

36,90

Muovi

72,25

72,80

37,70

5,20

4,10

5,00

Lasi
Pahvi

45,10

50,20

73,50

Metalli

30,00

29,10

54,00

Paperi

91,05

92,60

39,20

7,00

12,10

18,37

Muu
Sekajäte

257,80

446,25 450,75

Ongelmajätteet
Öljyiset jätteet (m3)

12,60

5,60

15,46

Akut, paristot (kpl)

1495

829

580

Lamput yms. (kpl)

1000

950

584

31

105

110

16,10

2,00

89,86

Muut (kpl)
Ongelmajätteet nestemäiset
Öljyt (m3**) (l) (l)
Maalit (kg)

0,11

2,39 105,17

Jäähdytysnesteet (kg)

0,30

0,26

Kylmäaineet (kg)
Muut (kg)

0

22,00

101,00 661,00

0,10

65,00 270,50

Nestemäiset jätteet (m3)
Puhdistetut pilssivedet,
muut öljyiset vedet
Käymäläjätevedet
Muut

145,00

517,70

480,34

2392,20 1 441,12 3 558,74
73,8

0,00 2 435,67

Kuva: Jarmo Vehkakoski
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MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS toteutui vuonna 2018
ja YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET pysyivät kohtuullisina. Arctia ei aiheuttanut ympäristövahinkoja
vuonna 2018. Huomioitava on kuitenkin telakkaaltaan pohjalle päässyt polttoainevuoto jäänmurtaja Voiman telakoinnin yhteydessä. Toimittajien
valvontaa on tämän poikkeaman vuoksi tiukennettu. Vuonna 2018 alkanut maailmanlaajuinen
polttoaineiden raportointivelvollisuus (SEEMP II)
ei aiheuta välittömiä suoria kustannuksia Arctialle.
KULJETUKSET JA MATKUSTAMINEN, joita Arctian
toiminta edellyttää, ovat ympäristövaikutusten
osalta vähäisiä, jos niitä vertaa esimerkiksi alusten polttoaineiden hiilidioksidipäästöihin. Ylimääräisiä kuljetuksia pyritään kuitenkin vähentämään.
Alusten varaosatilannetta seurataan jatkuvasti ja
alusten mukana pyritään pitämään riittävä määrä
varaosia.
Merihenkilöstön vaihtomatkat työvuorojen
vaihtuessa ja vapaajakson alkaessa muodostavat
osansa toiminnan muista hiilidioksidipäästöistä.
Vaihtomatkojen määrä ja pituus riippuvat alusten
kulloisestakin liikennöintialueesta ja vuosittaisten
ajopäivien määristä. Vuonna 2018 lentomatkustamista ja siten hiilidioksidipäästöjä oli vähemmän
kuin edellisenä vuonna.
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Kuva: Jarmo Vehkakoski

Lentomatkustaminen

Kaikki lennot (kg CO2)

2018

2017

2016

186 793 433 130 175 559

MATERIAALIT, joita Arctia käyttää palveluidensa
tuottamiseen liittyvät ensi sijaisesti alusten kunnossapitoon, huoltoon ja korjauksiin. Vuosittain
käytetään esimerkiksi maaleja, liuottimia ja pesusekä puhdistusaineita. Käytettyjen materiaalien
määriä ei ole seurattu muuten kuin kustannuspaikoittain.
Vuonna 2018 otettiin käyttöön alusten huoltoja kunnossapito-ohjelman osto-ohjelmaosuus, joka
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tarjoaa jatkossa materiaalien kulutuksen seurantaan lisää työkaluja. Vuoden 2016 lopussa päivitettyihin ympäristötavoitteisiin on kirjattu pyrkimys
vaihtaa laitetoimittajan hyväksyessä kansikoneiden öljyt biohajoaviin niissä kohteissa, joissa on
vaara öljyn pääsystä mereen.
VARAUTUMINEN YMPÄRISTÖRISKEIHIN muodostuu
yhä tärkeämmäksi osaksi kaikkien merellisten toimijoiden vastuullista toimintaa. Itämeri sekä arktiset
alueet ovat ekologialtaan herkkiä. Arctian osaaminen auttaa osaltaan turvaamaan herkkien alueiden
kestävää kehitystä ja käyttöä.
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Palvelut
Arctia on erikoisvarustamo ja palveluyhtiö, joka tuottaa monipuolisia
palveluita vesialueilla. Yhtiön päätehtävät Suomessa ovat talvimerenkulun turvaaminen, sekä merenmittauspalvelut kaikissa oloissa. Maailmalla tarjoamme erikoisosaamistamme haastaviin olosuhteisiin vesillä.
Meritaito Oy siirtyi Arctia Oy:n täysin omistamaksi tytäryhtiöksi 13. joulukuuta 2018. Samalla Arctian palveluvalikoima
laajeni kattamaan myös vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalvelut. Öljyntorjunnan sekä älykkään väylänpidon
osaamisemme vahvistui. Arctia-konserni tarjoaa asiakkailleen
entistä kattavammat palvelut satamissa, merialueilla ja sisävesistöissä niin Suomessa kuin ulkomailla.
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Jäänmurto

jäänmurto turvaa
ympärivuotisen meriliikenteen
Jäätalvi 2017-2018 oli kahteen edelliseen talveen verraten vaativa. Kaikki Arctian kahdeksan jäänmurtajaa olivat jäänmurtotyössä
yhtä aikaa 30 päivän ajan.

Itämeren jäänmur tokau si 2017–2018 alkoi
18.12.2017, kun jäänmurtaja Kontio lähti liikkeelle
Helsingin Katajanokalta. Suhteellisen lämpimän
syksyn jäljiltä jäätalvesta oli ennustettu melko leutoa. Vielä tammikuun 2018 lopussakin sään voimakkaan kylmenemisen todennäköisyys pitkien
sääennusteiden valossa oli vain yksi prosentti.
Helmikuun puolivälissä tilanne kuitenkin muuttui ja sää kylmeni merkittävästi. Itämeren jääpeite
alkoi kasvaa ja etenkin Perämerelle sekä Merenkurkkuun tarvittiin lisää jäänmurtokapasiteettia.
Helmikuun lopussa kaikki Arctian kahdeksan jäänmurtajaa avustivat meriliikennettä: Sisu, Voima ja
Nordica Suomenlahdella, Fennica Merenkurkussa,
ja Kontio, Otso, Polaris sekä Urho Perämerellä.
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Itämeren jäänmurtokausi 2017–2018 päättyi
suomalaisten murtajien osalta perjantaina 18.
toukokuuta, kun kauden viimeinen jäänmurtaja
Kontio lähti Perämereltä kohti kotisatamaa Helsingin Katajanokalla. Kaudella 2017–2018 Arctian
jäänmurtajille kertyi operointipäiviä yhteensä
663, avustuksia 2 027 ja hinauksia 222. Offhirepäiviä, eli päiviä jolloin jokin jäänmurtaja ei teknisistä syistä kyennyt toteuttamaan tehtäviään,
kertyi kauden aikana vain neljä. Kaikki kahdeksan
jäänmurtajaa olivat jäänmurtotyössä yhtä aikaa
helmikuun 28. päivästä maaliskuun 29. päivään
eli 30 päivän ajan.
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Maaliskuussa Nordica avusti
meripelastustehtävässä
Monitoimimurtaja Nordica oli jäänmurtotyössä
Suomenlahdella saadessaan torstaina 8.3.2018
kello 12.45 Rajavartiolaitokselta pyynnön suunnata
Suursaaren länsipuolella kansainvälisellä merialueella pysähtyneen rahtialuksen luo. Panaman lipun
alla seilannut alus oli matkalla Pietariin, ja hätäilmoituksen mukaan sen konehuoneessa oli vettä
Nordica oli ensimmäinen alus paikalla. Se otti
Rajavartiolaitoksen pyynnöstä haltuunsa tilanteen
johdon onnettomuuspaikalla ja hoiti yhteyksiä
meripelastusjohtajan ohjeiden mukaan. Aluksen
vuoto saatiin illan aikana hallintaan. Kello 19.30
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vartiolaiva Tursas saapui paikalle ja vapautti Nordican onnettomuuspaikan johtajan tehtävistä.
Nordica vapautettiin tilanteesta jäänmurtoon
perjantaina 9.3. kello 11.25. Tavanomaisista avustuksista poikkeava pelastustehtävä Suursaaren länsipuolella oli miehistölle mielenkiintoinen ja opettava. Se herätti uusia ajatuksia entistä paremmasta
varautumisesta vastaaviin tilanteisiin. Miehistö
toimi ammattimaisesti ja hyvässä yhteistyössä eri
tahojen kanssa koko pelastustehtävän ajan.
Rajavartiolaitoksen meripelastusjohtaja kiitti
myöhemmin Nordican miehistöä, sillä aluksen
rooli onnettomuuspaikalla oli merkittävä. Nordica varautui hätähinaukseen ja evakuointiin,
sekä tuki viranomaisen ohjeiden mukaan haverialusta vaurion rajoittamiseksi. Tilanteessa tarvittavaa pumppauskalustoa siirrettiin helikoptereilla
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Nordicalle, mistä ne oli helpompi siirtää edelleen
haverialukseen.
kansainvälinen offshore-liiketoiminta
haasteiden edessä
Jäänmurto-, offshore- ja muiden merellisten palveluiden kysyntä on vähentynyt Arctialle aiemmin
tärkeillä Pohjois-Amerikan ja Venäjän markkinoilla
muun muassa protektionististen toimien vuoksi.
Lisäksi markkinoilla on paljon Arctian alusten
kanssa kilpailevia aluksia. Rahtaushintojen lasku
maailmalla edellyttää nykyistä parempaa kustannuskilpailukykyä. Arctian tarjoamien palveluiden
kysynnän muututtua ja asiakassopimusten vähennyttyä yhtiön on sopeutettava toimintaansa.

TILINPÄÄTÖS

Haasteisiin vastaamiseksi Arctiassa jatkettiin
vuonna 2018 jo aiemmin aloitettuja kustannustehokkuuteen liittyviä kehityshankkeita. Tavoitteena on parantaa yhtiön tehokkuutta ja hintakilpailukykyä. Hankkeista merkittävimmät olivat
vuonna 2018 uuden tuotantomallin käyttöönotto,
Sertica-toiminnanohjausjärjestelmän tehostaminen
sekä henkilöstökustannusten optimointi. Yhtiössä
käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi
monitoimimurtajien miehistöt lomautettiin syksyllä
noin kolmeksi kuukaudeksi.
Jäänmurtotoiminnan lisäksi monitoimimurtajat operoivat vuoden 2018 aikana kahdessa lyhyessä rahtauksessa kansainvälisille asiakkaille. Arctia
jatkaa myyntityötä sekä keskusteluja laivastonsa
ja osaamisensa hyödyntämisestä polaarialueilla.
Vaikka offshore-palveluiden kysyntä on vähenty-

38

Jäänmurtopalvelut

nyt, yrityksen muille palveluille kuten tutkimusta
tukevalla toiminnalle sekä yhteistyölle uusien
kumppaneiden kanssa on edelleen tarvetta.
Arctia Offshore Oy teki loppuvuonna 2018
aiesopimuksen liittyä EU-rahoitteiseen ARICEohjelmaan (Arctic Research Icebreaker Consortium) tutkimusjäänmurtajien kapasiteetin jakamiseksi. Arctia pyrkii vakiinnuttamaan asemansa
tutkimusjäänmurtajapalveluiden tuottajana
polaarialueiden tiede- ja tutkimusyhteisössä.
Jäänmurtajien yhteiskäyttöä Arctia on pitänyt
esillä jo vuosia. Niin Itämerellä kuin Pohjoisella
jäämerellä jäänmurtajia operoivat toimijat hyötyisivät nykyistä lähemmästä yhteistyöstä. Huhtikuussa 2018 Arctia teki aloitteen jäänmurtajien
kansainvälisen yhteiskäytön edistämiseksi esimerkiksi laajentamalla Suomen nykyiset kahdenväliset jäänmurron valtiosopimukset Arktisen neuvoston jäsenmaiden väliseksi monenkeskiseksi
sopimukseksi.

Monitoimimurtajiin Nordica ja Fennica vaihdettiin telakalla keulapotkurit. Nordica kävi läpi
myös tavanomaisen viisivuotistelakoinnin. Lisäksi
kumpaankin alukseen asennettiin painolastiveden
käsittelylaitteistot. Merkittävä tulevaisuusinvestointi oli kummankin monitoimimurtajan luokittaminen Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n
polaarikoodin vaatimusten mukaisiksi. Tämä hanke
jatkui vuoden 2019 puolella.

Muiden alusten osalta merkittävimpiä korvausinvestointeja olivat pääkoneiden kunnostukset
Urholla ja Otsolla, automaation päivitys Voimalla,
sekä separaattoreiden uusinta Kontiolla.

kokeneesta kalustosta pidetään huolta
Vuonna 2018 Arctian jäänmurtajiin tehtiin merkittäviä korvausinvestointeja. Jäänmurtaja Sisun
elinkaarenpidennystelakoinnissa kesällä uudistettiin aluksen koneistojärjestelmiä ja hyttialueita. Voiman elinkaaripidennys on osa WINMOS
II -hanketta ja se sai osarahoitusta EU:n Verkkojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe
Facility, CEF).
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Yllättävä, mutta silti keskimääräinen jäätalvi 2017-2018
Jäänmurtopalvelut

Jäätalvi 2017-2018 jää tilastoihin keskimääräisenä. Talven huippukohta koettiin
maaliskuun 5. päivänä, jolloin jäällisen
alueen laajuus oli 175 000 km².
Jäätyminen alkoi Perämeren pohjukan sisälahdista jo loka-marraskuun vaihteessa. Marraskuu
oli tavanomaista hiukan lämpimämpi eikä jäätyminen juurikaan edistynyt marraskuun aikana. Myös
joulukuu oli tavanomaista lämpimämpi ja jäällisen alueen kehitys oli maltillista. Itsenäisyyspäivän
aikaan Perämeren pohjoisosassa oli sen verran kylmempää, että saaristoalueilla kehittyi uutta jäätä
ja jäänmurtaja Ale aloitti avustustoiminnan Luulajan edustan saaristossa.
Edellisten kuukausien tapaan tammikuu oli myös
tavanomaista leudompi. Hiukan ennen tammikuun
puoliväliä sää kylmeni jonkin verran ja jään määrä
alkoi lisääntyä. Kuun lopussa jäätä oli Kemin, Oulun
ja Raahen edustoilla sekä Vaasan saaristossa. Muualla pitkin Suomen rannikkoa oli sisälahdissa jonkin verran ohutta jäätä. Kiintojään paksuus Perämeren kaaren saaristossa vaihteli 20–40 cm välillä.
Vielä helmikuun alkupuolella näytti, että talvesta muodostuu edellisten talvien kaltainen
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peruslauha jäätalvi. Mutta helmikuun puolen
välin jälkeen tilanne muuttui täysin. Helmikuun
kolmannen viikon loppupuolella alkoi maahamme
virrata kylmempää ilmaa koillisesta. Stratosfäärissä
tapahtunut äkillinen lämpeneminen aiheutti tavanomaista kylmemmän sään Suomeen. Kylmä sää sai
jään määrän lisääntymään ja helmikuun 21. päivänä jäällisen alueen laajuus ylitti 115 000 km² ja
talvi siirtyi keskimääräisten luokkaan.
Kylmä sää jatkui ja helmikuun lopussa annos
arktisen kylmää ilmaa virtasi idästä maan eteläosan yli. Sään muuttuminen helmikuussa sai jään
määrän lisääntymään nopeasti ja pitkästä aikaa
kaikki Suomen jäänmurtajat olivat avustamassa
meriliikennettä. Ajoittain, varsinkin Merenkurkun
ja eteläisen Perämeren liikenteessä, oli kovaa avustustarvetta pohjoisenpuoleisten tuulien puskiessa
jäitä Merenkurkkuun.
Maaliskuu alkoi kylmänä ja maaliskuun 5. päivänä saavutettiin talven laajin jäätilanne, kun jäällisen alueen laajuus saavutti 175 000 km². Tämän
jälkeen sää lauhtui hiukan ja jäällinen alue alkoi
pienentyä. Kuun puolivälissä matalapaineet väistyivät ja maahan alkoi virrata uudestaan kylmää ilmaa
koillisesta ja jäällinen alue alkoi uudestaan laajentua. Maaliskuun 20. päivänä korkeapaine väistyi
matalapaineiden tieltä ja Suomeen alkoi virrata
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lämpimämpää ilmaa. Maaliskuun lopussa jäällinen
ala oli pienentynyt 115 000 km²:iin. Maaliskuu oli
tavanomaista kylmempi ja kylmin viiteen vuoteen.
Huhtikuu alkoi ja jatkui leutona. Viimeiset jäät
sulivat Suomenlahdelta huhtikuun lopulla ja jäätön Suomenlahti oli 29. päivänä. Toukokuussa jään
määrä väheni ja kymmenentenä päivänä Merenkurkku oli jäätön. Jäät jatkoivat hitaasti haurastumistaan ja sulamistaan. Lopulta toukokuun 25.
päivänä Itämeri oli jäätön.

Jouni Vainio
jääasiantuntija
Ilmatieteen laitos
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Satamajäänmurto
Satamajäänmurto
Offshore-palvelut

Luotettavaa satamajäänmurtoa
ja saattohinauksia
Satamajäänmurron palveluiden ja saattohinausten määrä
Perämerellä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Arctia
Karhu Oy palveli vuonna 2018 entistä monipuolisempaa
asiakaskuntaa.

Arctia Karhu Oy on Arctian (90 %) ja Kemin Satama
Oy:n (10 %) yhdessä omistama yritys. Yhtiön toimialoja ovat satamajäänmurto, alusten hinaus ja
avustus, lastinkuljetus sekä muut vesiliikennettä palvelevat toiminnot kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö
tarjoaa satamajäänmurtopalveluita laajasti Perämerenkaarella ja koko Itämerellä.
Perämeren haastavien jääolosuhteiden vuoksi
satamajäänmurtoa ja avustuksia satamissa tehtiin
vuonna 2018 aiempia vuosia huomattavasti enemmän. Satamajäänmurtaja Ullan rahtaus alkuvuodesta 2018 avustustöihin Etelä-Suomeen, lukuisat
saattohinaukset Tornion Röyttän satamassa, miehistönkuljetustehtävät Ajoksen tuulimyllysaarille

VUOSI 2018

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

sekä muut avustustehtävät siivittivät Arctia Karhu
Oy:n hyvään tulokseen.
Miehistökuljetuksiin Kemin Ajoksen satamassa
saatiin vuonna 2018 uusi nopea RIB-vene (Rigid
Inflatable Boat). Tornion Röyttässä puolestaan
päästäneen kunnolla vauhtiin vuonna 2019, sillä
uuden LNG-terminaalin toiminnan odotetaan
lisäävän hinaajapalveluiden käyttöä.
Uuden sukupolven satamajäänmurtaja Ahto
teki vuoden 2018 aikana viisi saattohinausavustusta Luulajan satamassa. Vuonna 2016 solmittu
sopimus Luulajan sataman kanssa päättyy vuonna
2019.
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Öljyntorjunta
Öljyntorjuntapalvelut

Öljyntorjunnan palveluita ja kehitystyötä entistä leveämmin hartioin
Meritaidon kattava toimipisteverkosto, monipuolinen kalusto ja vahva ammattitaito vahvistavat Arctian kyvykkyyttä öljyntorjunnassa.
Kehitämme ratkaisuja myös öljyvahinkojen
tehokkaampaan seurantaan.
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Vesialueilla tapahtuva öljyntorjunta vaatii erikoisosaamista, nopeaa ja tehokasta toimintaa
herkkien alueiden suojaamiseksi. Meritaidolla
on yhdeksän Suomen merialueilla ja Saimaalla
ympäri vuorokauden öljyntorjuntavalmiudessa
toimivaa väyläalusta. Näiden lisäksi Arctian

Kuva: Meritaito

jäänmurtaja Polaris on varustettu öljyntorjuntaan.
Meritaidolla on Suomen ympäristökeskuksen kanssa palvelusopimus öljyntorjuntapalveluiden tuottamisesta sekä kaluston ylläpitämisestä. Alusten henkilöstö on koulutettu
öljyntorjunnan ammattilaisiksi. Arctia Karhu
Oy:llä puolestaan on yhteistyösopimus öljyntorjuntavalmiudesta Perämerenkaarella Lapin
pelastuslaitoksen kanssa.
Tarvittaessa kaikki Arctian jäänmurtajat voidaan varustaa öljyntorjuntatehtäviin kustannustehokkaasti. Talvella jäänmurtajat toimivat
kauppa-alusliikenteen solmukohdissa ja niiden varustaminen öljyntorjuntaan parantaisi
Suomen nykyistä torjuntavalmiutta huomattavasti. Jäänmurtajalaituri Helsingin Katajanokalla on lähellä Itämeren merkittävimpiä
öljynkuljetusreittejä.
Meritaidon laaja toimipisteverkosto, monipuolinen aluskalusto sekä vahva ammattitaito
mahdollistavat myös öljyn jälkitorjuntapalveluiden toteuttamisen nopealla vasteajalla
ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi. Mataliin
vesiin tarkoitettu öljyn jälkitorjuntakalusto
koottiin vuonna 2018 erityisiin kontteihin,
jotka voidaan helposti kuljettaa maanteitse
tai meritse öljyntorjuntakohteeseen. Öljyn jälkitorjuntapalvelut voidaan liittää osaksi Meritaidon tarjoamaa palvelusopimusta.
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Kuvat: Meritaito ja Antti Lindfors

Meritaito hoiti Kokemäenjoen
öljyvahingon jälkitorjunnan
Harjavallan keskustassa sijaitsevalta lämpökeskukselta vuosi joulun 2017 alla noin 48 kuutiota
kevyttä polttoöljyä, mistä valtaosa päätyi sadevesiviemäriin ja kulkeutui sitä pitkin Kokemäenjokeen.
Pelastuslaitos aloitti öljyntorjunnan paikalla välittömästi. Ensitöiden jälkeen vastuu öljyvahingon
jälkitorjunnasta siirtyi Meritaidolle.
Öljyvahinko oli laajuudeltaan Suomen mittakaavassa merkittävä. Meritaito osallistui mittaviin ja
monivaiheisiin jälkitorjuntatöihin, jotka kestivät
lähes koko vuoden 2018. Operaation kokoa kuvaa
se, että öljynimeytyspuomia laskettiin jokeen noin
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27 kilometriä, rannikkopuomia käytettiin noin 3,2
kilometriä ja 1,5 metrin korkuista meripuomia noin
800 metriä. Rantaa huuhdeltiin noin 1,5 kilometriä
ja ennallistettiin noin 2,5 kilometriä.
Öljysensorilla varustettu älypoiju
välittää tietoa satelliitin kautta
avomereltä
Lokakuussa 2018 otettiin ensimmäistä kertaa
avomerellä käyttöön älyteknologiaa hyödyntävä
Meritaidon navigointipoijujärjestelmä. Järjestelmä
sijaitsee Suomenlahdella Helsingin eteläpuolella.
Se välittää satelliitin kautta ajantasaista tietoa Itämeren öljypitoisuuksista ja muista veden laatuun
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vaikuttavista tekijöistä. Seurantatieto helpottaa
viranomaisten öljyntorjuntatoimia sekä laittomien
öljypäästöjen tunnistamista. Meritaidon valmistama järjestelmä on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GRACE-hanketta (Integrated Oil
Spill Response Actions and Environmental Effects).
Järjestelmän tuottama tieto löytyy internetistä ja
on vapaasti hyödynnettävissä.(Arctic Research
Icebreaker Consortium) tutkimusjäänmurtajien
kapasiteetin jakamiseksi. Arctia pyrkii vakiinnuttamaan asemansa tutkimusjäänmurta
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Merenmittauspalvelut

Ajantasaiset merenmittaustiedot
takaavat turvallisen navigoinnin
Merenmittauksella tuotetaan tarkkaa tietoa merenpohjan
topografisista muodoista, laadusta, vesipatsaasta sekä
pohjan kerrostumista.

Arctian tytäryhtiö Meritaito Oy on yksi PohjoisEuroopan suurimmista merenmittausyrityksistä.
Tarjoamme merenmittaus-, tutkimus-, suunnitteluja tietopalveluja Suomessa sekä pohjoisen Euroopan merialueilla. Palvelutarjontaan kuuluvat myös
kaapeli- ja putkireittitutkimukset, vesirakenteiden
kuntokartoitukset sekä rakennettavuutta palvelevat pohjatutkimukset. Kolmiulotteisen grafiikan
pistepilviaineistojen ja pohjamallien laatimiseen
käytetään viimeisimpiä paikkatieto-ohjelmistoja.

Merenmittauspalvelujen asiakkaita ovat liikenneja ympäristöviranomaiset, merivoimat, satamat,
kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja energiayhtiöt. Näille asiakkaille Meritaito tuottaa mittausten lisäksi vesiväyliin liittyviä ja vesialueiden hyödyntämistä palvelevia konsultointi-, rakennuttamis-,
suunnittelu- ja tietopalveluja. Kokeneet mittaajat, suunnittelijat, rakennuttajat ja paikkatietoammattilaiset takaavat infrahankkeiden onnistumisen
vesillä sekä turvallisen ja tehokkaan merenkulun.

Suomessa ja useimmissa pohjoisen Euroopan
valtioissa merialueiden merenmittaus edellyttää
viranomaislupia. Meritaidolla on Suomen puolustusvoimien kanssa kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) edellyttämä turvallisuussopimus. Tämä mahdollistaa sujuvat lupaprosessit
Suomen vesialueilla myös turvallisuusluokaltaan
vaativissa merenmittauksissa. Meritaito noudattaa
alan korkeimpia tietoturvavaatimuksia.

Kuva: Meritaito
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Suomalaista merenmittausosaamista
kansainvälisiin hankkeisiin
Vuonna 2018 Meritaito menestyi hyvin merenmittaushankkeiden ja tutkimusten kilpailutuksissa niin
Suomessa kuin ulkomailla. Vuoden aikana toteutettiin merenmittaushankkeita Suomen, Ruotsin
ja Norjan merikartoitusviranomaisille. Lisäksi Meritaito voitti syyskuussa 2018 Maritime and Coastguard Agencyn (MCA) kilpailuttaman keskisyvien
vesialueiden merenmittaushankkeen Isossa-Britanniassa. Sopimus on kattaa vuodet 2018–2020 ja
sisältää optiot vuosille 2021–2022. Hankkeen mittaustyöt aloitettiin vuoden 2018 lopussa. Kansainvälisiä kaapeli- ja putkireittitutkimuksia toteutet-
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tiin vuoden aikana muun muassa Baltic Connector
ja Eastern Light -hankkeisiin.
Vuonna 2018 merenmittauspalveluilla oli
yhteensä 92 projektia, joissa mitattiin tuhansia
neliökilometrejä merialueita ja tuotettiin kymmeniä teratavuja tietoa. Merenmittauksen ja tutkimusten ulottaminen kansainvälisille markkinoille
on tärkeä osa Meritaidon strategiaa. Vuonna 2018
merenmittauksen osalta oltiin ensimmäistä kertaa
yrityksen historiassa tilanteessa, jossa mittausoperaatioita voitiin suorittaa ympärivuotisesti. Kansainvälisten hankkeiden liikevaihto oli noin puolet
merenmittauksen kokonaisliikevaihdosta.
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Innovaatioita ja täyspeittäviä
tietomalleja älykkään liikenteen
tarpeisiin
Meritaito edistää tuottamillaan täyspeittävillä tietoaineistoilla älykkään meriliikenteen kehitystä.
Vuonna 2018 Meritaito tuotti autonomista ja älykästä merenkulkua mahdollistavia väylämittauksia muun muassa Rauman väylällä. Yhdistämällä
lentokoneilla tehtävä Bathymetric Lidar -lasermittaus aluksilla tehtävään monikeilausmittaukseen
saadaan tehokkaasti täyspeittävä tietomalli laajoista merialueista. Meritaito on yhdistänyt laserja monikeilaintietoja onnistuneesti jo kolmena
vuonna isoissa merikartoitushankkeissa Suomessa.
Olemme valmiit viemään syntynyttä huippuosaamista kansainvälisille markkinoille.
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Väylänhoito ja vesirakentaminen
Väylänhoidon ja vesirakentamisen palvelut

Suomen suurin väylähoitopalvelujen tuottaja
Meritaito ylläpitää kaikkia Suomen rannikon väylänhoitoalueita sekä syvävesiväylien alueita Järvi-Suomessa. Vesirakentaminen vaatii aina erikoisosaamista ja
-kalustoa. Meritaidon monipuoliset vesirakennuspalvelut ovat saatavilla avomereltä lähisaaristoon ja satamiin kaikilla Suomen aluevesillä.

Meritaidolla on vuosikymmenten kokemus vesialueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista. Yhtiön
tarjoamaan vesiväylien hoidon ja kunnossapidon
peruspalveluun sisältyy väylien kiinteiden ja kelluvien turvalaitteiden hoito ja ylläpito. Meritaito
myös korjaa ja rakentaa turvalaitteita, kielto- ja
rajoitusmerkkejä sekä kaapelitauluja. Palvelemme
vesilläliikkujaa lisäksi käyttämällä sekä ylläpitämällä sulkukanavia.
Palvelumme kattavat perusväylänpidon ohella
venesatamien rakentamisen, kaapeleiden ja putkijohtojen asentamisen sekä tarvikkeiden ja ajoneuvojen kuljetukset. Sisävesillä tarjoamme ruoppauspalveluja. Ammattisukeltajamme tekevät

vedenalaiset rakennustyöt. Rakennuttamista ja
urakoiden valvontapalvelua tuotamme kaikkeen
vesirakentamiseen liittyen. Vuosikymmenten kokemus ja käytettävissä oleva vesirakentamisen erikoiskalusto takaavat asiakkaalle aina asiantuntevan
palvelun ja erinomaisen lopputuloksen suurissakin
vesirakennusprojekteissa.
Kanavat palvelevat rahtiliikennettä, uittoa, matkustaja-aluksia ja huviveneilyä. Kanavien käyttö- ja
kunnossapitopalvelut käsittävät kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelut, kanavien sähkö-,
rakennus- ja konetekniset kunnossapitotyöt, kanavien ympäristönhoitotyöt, ruoppaustyöt Saimaalla,
rantamuurien ja luiskien eroosiosuojausten raken-
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Väylänhoidon ja vesirakentamisen palvelut

taminen ja korjaus sekä sukellustyöt. Meritaidolla
on vuosikymmenien kokemus kanavien käyttö- ja
kunnossapitotehtävistä sekä kanavien korjausrakentamisesta.
Meritaito operoi ja ylläpitää Saimaan kanavan
kahdeksaa sulkua, joista kolme sijaitsee Suomen
alueella ja viisi Suomen Venäjältä vuokraamalla Saimaan kanavan vuokra-alueella. Lisäksi vastaamme
Heinävesi–Tahko -reitin sekä Kokemäenjoen vesistön kanavien käytöstä ja kunnossapidosta.
Vuoden 2018 aikana valmistui muun muassa
Utgrynnan saarella sijaitsevan majakan kunnostus.
Urakkaan kuului hiekkapuhallus-, betonikorjaus- ja
rappaustyöt, teräsosien vaihtaminen uusiin, ylä- ja

lattiatasojen korjaaminen ja pinnoittaminen sekä
majakan maalaustyöt.
Meritaito Kreaten aliurakoitsijana
Kimolan kanavan väyläurakkaan
Vuonna 2018 käynnistyi merkittävä vesirakennustyö: Konniveden ja Pyhäjärven yhdistävän
Kimolan uittokanavan muuttaminen veneilykäyttöön. Meritaito toimii Kreate Oy:n aliurakoitsijana
Kimolan kanavan väyläurakassa. Työosuutemme
käsittää kanavan ruoppaustöitä sekä penkereiden louheverhoilun rakentamista. Ruopattavan
ja verhoiltavan kanavan kokonaispituus on 4 450

metriä. Meritaidon urakkaan kuuluu myös uppopuiden sekä uittotihtaalien poistoa.
Kaikkiaan reilut 20 miljoonaa euroa maksavan
kanavan rakentaminen on jaettu kolmeen urakkaan: kanava-, väylä- ja siltaurakkaan. Nykyisen
nippunosturin paikalle rakennetaan noin 12 metriä korkea sulku, uittokanava ruopataan ja levennetään veneilyliikenteelle. Harvinainen 70 metriä
pitkä kalliotunneliosuus korotetaan ja levennetään. Lisäksi rakennetaan kaksi siltaa. Kimolan
kanavan on määrä valmistua vuonna 2019.
punut joulupukki keräsivät paikalle liki satapäisen joukon arctialaisia perheenjäsenineen.
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Merenkulun turvalaitteiden valmistus
Viitat ja poijut

Kestävät ja pitkäikäiset
muoviputkiviitat Suomesta
Meritaidon viittatehdas on valmistanut
muoviputkiviittoja yli 40 vuotta. Suomen
vesiväylillä oli vuoden 2018 lopussa noin 30 000
Meritaidon valmistamaa viittaa ja poijua.

Merenkulun turvalaitteet, viitat, poijut, linjataulut ja loistot muodostavat keskeisen osan turvallista merenkulkua. Elektronisen navigoinnin sekä
digitalisaation kehittyessä turvalaitteilla on tärkeä
rooli, koska ne osoittavat turvallisen väyläalueen
sijainnin vesialueilla ja auttavat paikanmäärityksessä. Tarjoamme väylänpitäjälle merenkulun turvalaitteiden valmistuksen lisäksi niiden ylläpitoon
liittyvät palvelut vuosikymmenten kokemuksella
ylivertaista paikallistuntemusta hyödyntäen.
Meritaidon viittatehtaalla Joensuussa valmistetaan
HD-polyeteenistä muoviputkiviittoja ja -poijuja.
Turvalaitteita valmistetaan kaikista kansainvälisen
majakkaliitto IALA:n (International Association of
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Autho-

rities) määrittelemistä tyypeistä. Tuotanto-ohjelmaan kuuluu myös erikoisviittojen valmistaminen
(mm. rajavesi-, kalastus- ja rajoituskyltit). Viittojen
halkaisija vaihtelee välillä 90–800 millimetriä, ja
ne voivat olla vapaasti kelluvia tai esijännitettyjä.
Viittatuotannon lähtökohtana on helppohoitoinen, kestävä ja edullinen rakenne, joka kestää myös
talviolosuhteet. Meritaito on maailman ainoa jääolosuhteisiin muoviputkiviittoja valmistava yritys.
Tuotteitamme on viety yli 20 maahan – erityisesti
alueille, missä vaaditaan jäänkestävyyttä. Viittoja
ja poijuja on viety muun muassa Venäjälle, Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Itämeren valtioihin sekä muihin maihin, joissa tarvitaan jääkuormituksen kestäviä merimerkkejä.

Suunnittelemme ja valmistamme viitat omana
työnä, mikä yhdessä jatkuvan tuotekehityksen
kanssa mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Muoviputkipoijun sisään voidaan nykyään yhdistää anturiteknologiaa sekä mobiilit tiedonsiirtoyhteydet, joiden
avulla kerätään ja välitetään digitaalista reaaliaikaista tietoa vesistöistä. Älypoijua voidaan käyttää
parantamaan navigointiturvallisuutta varustamalla
se merenkulun kannalta tärkeää tietoa keräävillä
antureilla. Tietoa voidaan kerätä mm. veden öljypitoisuudesta, vedenpinnan korkeudesta, aallonkorkeudesta, veden virtaamasta sekä viitan sijainnista, valolaitteen tilasta ja pariston varauksesta.
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Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstön hyvinvointi varmistaa,
että ammattitaito ja osaaminen
näkyvät työtehtävissä
Jäänmurto vaatii erityisosaamista, jota Arctia vaalii pitämällä
huolta henkilöstönsä työssäjaksamisesta ja turvallisuudesta.

Henkilöstöjohtaminen
Jäänmurtajien kokenut henkilöstö ikäänty y.
Ammattiosaamisen varmistaminen nouseekin
työntekijöiden ikärakenteen vuoksi koko ajan tärkeämmäksi tavoitteeksi Arctiassa. Vuonna 2018
jäänmurto-osaamista vietiin eteenpäin seuraamalla ajopäiväkirjoista murtajilla tehtyä työmäärää ja tehtäviä, jotka otettiin huomioon koulutuksen suunnittelussa.
Vuoden 2018 aikana järjestettiin kaksi suurta
henkilöstötapahtumaa eli varustamopäivää. Niihin osallistui yhteensä 121 henkilöä, toukokuussa
45 ja joulukuussa 76 henkilöä. Toukokuun päivässä
käsiteltiin yhtiön strategiaa ja operatiivista toi-
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mintaa, joulukuussa puolestaan Arctian ja Meritaidon yhdistymistä.
Arctian yhteistoimintatoimikunta kokoontui
vuonna 2018 viisi kertaa. Kokouksiin osallistuivat työnantajan puolelta pääsääntöisesti johtoryhmä sekä asiantuntijoita. Työntekijöiden edustajina toimikuntaan osallistui luottamusmiehiä ja
työsuojeluorganisaation jäseniä. Kokouksissa käsiteltiin yhtiön ajankohtaisia asioita.
Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavat tunnusluvut löytyvät toimintakertomuksesta
(s. 63. Kaikki Arctian henkilöstöön vuonna 2018
kuuluneet olivat suomalaisia.

TILINPÄÄTÖS

Tasa-arvo
Arctia noudattaa toiminnassaan tasa-arvovaltuutetun hyväksymää tasa-arvosuunnitelmaa. Valtuutettu ei ole havainnut seikkoja, jotka viittaisivat
perusteettomiin eroihin naisten ja miesten palkoissa. Tasa-arvosuunnitelma sisältää yhdenvertaisuussuunnitelman. Tasa-arvosuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein, seuraavan kerran
vuoden 2019 alussa.
Arctia seuraa henkilöstön rakennetta ja palkkoja.
Vuoden 2018 lopussa merihenkilöstöstä (yhteensä
243 henkilöä) naisia oli 11,1 prosenttia ja maahenkilöstöstä (yhteensä 32 henkilöä) 40,6 prosenttia.
Naisten ja miesten määrän suhde on pysynyt viime
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sukupuolijakauma

Merihenkilöstö

11,1 %
88,9 %

Hallituksen
sukupuolijakauma

11,4%
12,0 %

Uudelleenjärjestelytilanteet ja irtisanomiset
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Miehiä

5
3
3

Ylimmän johdon sukupuolijakauma (johtoryhmä)

40,6 %

45,2 %
46,9 %

59,4 %

54,8 %
53,1 %

Naisia

2
2
2

Miehiä

5
4
6

2018

2017

2016

Tilasto ei sisällä Meritaito Oy:n henkilstölukuja

Arctia-konsernin taloustilanteen heikentyminen
johti yhteistoimintaneuvotteluihin 5.–19.6.2018.
Neuvottelujen seurauksena sovitut henkilöstön
lomautukset toteutettiin 6.8.–3.11.2018. Pitkäa
kaisten kansainvälisten rahtaussopimusten puuttuminen johti uusiin yhteistoimintaneuvotteluihin
1.11.2018. Neuvottelut olivat vuosikertomuksen julkaisuhetkellä kesken.
Tuotannollisten ja taloudellisten syiden lisäksi
uudelleenjärjestelytarpeen taustalla vaikuttavat
konsernin rakennemuutokset. Neuvottelut koskevat koko konsernin henkilöstöä pois lukien sähkö-
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3
2
2

88,6 %
88,0 %

Maahenkilöstö

vuosina lähes samalla tasolla. Merihenkilöstön palkat perustuvat työehtosopimuksiin ja niissä määriteltyihin tehtävänimikkeisiin ja palkkaryhmiin.

Naisia

miehet ja sähkömestarit sekä satamajäänmurron
eli Arctia Karhu Oy:n henkilöstö.
Neuvotteluilla tavoitellaan parempaa kannattavuutta, operatiivisten kustannusten pienentämistä
sekä jäänmurtoliiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2019 puolella.
Vuoden 2018 aikana Arctiassa päättyi 112 työsuhdetta (75) ja uusia vakinaisia työsuhteita solmittiin
17 (28). Koko henkilöstö johtoryhmää ja toimihenkilöitä lukuun ottamatta on työehtosopimuksen
piirissä.

TILINPÄÄTÖS

Arctia noudattaa merihenkilöstöönsä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) merityötä koskevaan yleissopimukseen
perustuvaa merityösopimuslakia ja maahenkilöstöönsä työsopimuslakia. Arctiaa edustaa työmarkkinaneuvotteluissa Suomen Varustamot ry, jolla
on yhtiökohtaiset työehtosopimukset merihenkilöstön ammattiliittojen kanssa.
Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa solmittiin
vuonna 2018 uusi työehtosopimus, joka on voimassa 28.2.2021 saakka.
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VUONNA 2018 VOIMASSA OLIVAT SEURAAVAT
TYÖEHTOSOPIMUKSET:
1. Arctia-konsernin kansi- ja konemiehistöä sekä
taloushenkilökuntaa koskeva työehtosopimus
2. Arctia-konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus
3. Arctia-konsernin monitoimimurtajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus
4. Arctia-konsernin konventionaalisten jäänmurtajien kansipäällystöä koskeva työehtosopimus
5. Arctia-konsernin monitoimimurtajien kansipäällystöä koskeva työehtosopimus
6. Satamajäänmurtajien päällystön työehtosopimus
7. Satamajäänmurtajien miehistön työehtosopimus
palkitsemisjärjestelmä ja tulospalkkiot
tavoite ja perusteet

tulospalkkiojärjestelmän rakenne
Tulospalkkiojärjestelmä tilikaudella 2018 koski toimitusjohtajaa, yhtiön johtoryhmää ja toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenelle raportoivia avainhenkilöitä seuraavasti:
Palkitsemisohjeen
mukainen ”hyvä suoritus”
Toimitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen
Toimitusjohtajalle raportoiva
muu avainhenkilö

Palkitsemisohjeen
mukainen ”poikkeuksellisen hyvä suoritus”
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Henkilömäärä

3,6 kk

1

2 kk

5

1–2 kk

1–5

Maksimipalkkio

Henkilömäärä

2,4 kk

1

1 kk

5

0,5–1 kk

1–5

Lisäpalkkio ”hyvän
suorituksen” palkkion lisäksi
Toimitusjohtaja

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhtiön
avainhenkilöstön sitouttaminen yhtiön tuloskunnon
kehittämiseksi ja yhtiön palkitsemismallin vastaavuus vertailukelpoisessa liikkeenjohdollisessa asemassa toimivien henkilöiden palkitsemismalleihin.
Arctia noudattaa valtionyhtiöiden palkitsemisohjetta (Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto 12.5.2016). Arctian järjestelmä on tällä
hetkellä ”yksivuotinen bonusohjelma”, yhtiössä ei
ole pitkän tähtäimen kannustinohjelmaa.

Maksimipalkkio

Johtoryhmän jäsen
Toimitusjohtajalle raportoiva
muu avainhenkilö

Tulospalkkio sidotaan strategian ja budjetin pohjalta määriteltyihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin
(tilikaudella 2018 EBIT, jossa ei huomioida satunnaisia eriä, kuten esim. liiketoiminnan osto/myynti,
aluksen myyntivoitto/-tappio jne.) sekä näistä johdettuihin henkilökohtaisiin avaintavoitteisiin.
Henkilökohtaisen palkkion laskentaperusteena
on henkilön tilikauden aikaisen kuukausiansion
rahapalkan ja verotettavien luontoisetujen (pl. tietoliikennelaitteet ja -yhteydet) yhteisarvo. Mikäli

TILINPÄÄTÖS

ko. ansio muuttuu tilikauden aikana, lasketaan palkitsemissumman 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 tehtävässä silloin kun tilikautta on jäljellä vähintään
neljä (4) kuukautta. Tällöin palkkio maksetaan
toteutuneen palvelusajan suhteessa koko tilikauteen. Työskentelykuukaudeksi lasketaan kuukausi,
jolloin henkilö on ollut vähintään neljätoista (14)
työpäivää tai työssäolon veroista päivää Arctian
palveluksessa. Palkattomia vapaita ei lasketa palvelusajaksi. Mikäli henkilö jää vanhempainvapaalle,
maksetaan palkkio työssäoloajalta.
Tavoitteiden toteutuminen tarkastellaan Q1/2019
aikana. Oikeus tulospalkkioon syntyy, kun tilinpäätös on vahvistettu, henkilökohtaisten tavoitteiden
toteutuminen tarkasteltu esimiehen ja hänen esimiehensä kanssa ja Arctia-konsernin hallitus on
hyväksynyt palkkion maksettavaksi. Palkkio maksetaan tilinpäätöksen vahvistamisesta riippuen joko
helmi- tai maaliskuun palkanmaksun yhteydessä,
jollei hallitus päätä toisin. Tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on, että henkilö on toistaiseksi
voimassaolevassa palvelussuhteessa Arctiaan, eikä
ole irtisanoutunut taikka irtisanomisajalla maksuhetkellä.
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Mikäli järjestelmän piiriin kuuluvan henkilön
palvelussuhde puretaan tai irtisanotaan laiminlyönnin, rikkomuksen, tai muun vastaavan syyn
johdosta ennen maksun täytäntöönpanoa, ei palkkiota makseta.
Mikäli järjestelmän piirissä oleva henkilö jää
eläkkeelle, kuolee tai tulee työkyvyttömäksi tai
irtisanotaan (tai johtajasopimus irtisanotaan)
muun kuin edellä mainitun syyn takia, maksetaan tulospalkkiota työssäoloaikaan suhteutettuna (esim. 8 kk:n työskentelystä 8/12 vuositason
tulospalkkiosta), jos palvelus on jatkunut tilikaudella vähintään neljä (4) kuukautta.
Mikäli henkilö siirtyy kesken tilikauden toiseen
tehtävään, lasketaan tulospalkkio molemmista, tai
jommastakummasta toimesta (mikäli toinen tehtävä ei ole järjestelmän piirissä) tehtävien palvelusajan suhteessa. Tällöin tulospalkkioon oikeuttavassa 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 yritysjärjestelyt.
Edellä kuvatun järjestelmän lisäksi poikkeuksellisen ansiokkaasta työsuoritteesta hallitus voi toimitusjohtajan esityksestä päättää erillisestä tulospalkkiosta, joka voi olla suuruudeltaan enintään

ko. henkilön tämän järjestelmän mukaisen palkkion suuruinen.
Arctia-konsernin hallitus on vahvistanut tämän
ohjeen 16.2.2016 palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitus voi tehdä näihin ohjeisiin
muutoksia tai päättää järjestelmän käytöstä poistamisesta milloin tahansa.
AVAINHENKILÖIDEN
PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

2018

2017

2016

Palkitsemisjärjestelmän piiriin
kuuluvat avainhenkilöt
/ osuus koko henkilöstöstä

4,2 %

4,1 %

5,4%

0

22 433

0

muu johtoryhmä (euroa)

24 400

23 304

0

muut (euroa)

18 540

15 777 17 009

Tulospalkkiot sivukuluineen

51 528

75 057 20 635

Maksetut tulospalkkiot*
toimitusjohtaja

*tulospalkkio maksetaan palkkioperustevuotta seuraavana
vuonna

Kuva: Jaakko Jaskari
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Osaaminen ja ammattitaito

Ainutlaatuista osaamista on
ylläpidettävä ja kehitettävä
Vaativiin tehtäviin vesillä on varauduttava jatkuvin koulutuksin. Arctialla on merkittävä rooli koko alan osaamisen säilyttämisessä ja kehittämisessä.

Vuonna 2018 henkilöstön koulutuspäiviä kertyi
Arctiassa yhteensä 620 (812 päivää 2017). Ammattitaitoa ja osaamista vahvistettiin edellisvuosien
tapaan ensisijaisesti pätevyyskirjoihin ja muihin
ammatillisiin vaatimuksiin vaadittavilla kertauskoulutuksilla. Jäänmurtaja Polariksen kone- ja sähköhenkilöstölle järjestettiin laivan erityisvaatimuksiin
ja huoltosopimuksiin liittyvää koulutusta.
Kansipäällystön vähemmän kokeneet henkilöt
osallistuivat vuonna 2018 Liikenneviraston (nyk.
Väylävirasto) ohjauksessa toteutettuun jäänmurtoosaamisen koulutukseen. Kaksi Arctian kokenutta
päällikköä toimi kurssilla kouluttajina.
Arktisten alueiden osaamista täydensi vuonna
2018 Polar Code Arctic Survival Training -koulutus.
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaa-
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rikoodin mukaisia lisäpätevyyksiä täydennettiin niiden osalta, joilta koulutus vielä puuttui.
Kansinostureiden ja trukin käyttöön järjestettiin
vuoden 2018 aikana kouluttajakoulutusta. Koulutusten tavoitteena oli kehittää perehdyttäjinä toimivien henkilöiden tietotaitoa ja ohjaajavalmiuksia. Perehdytystä ja ohjaajavalmiuksia parantamalla
pyritään varmistamaan yhtenäiset perehdyttämiskäytännöt sekä turvallinen työympäristö.
Koko Arctian henkilöstölle järjestettiin vuoden
2018 aikana työturvallisuuskorttikoulutusta, jonka
sisältö on vastaa Arctian turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarpeita. Työturvallisuuskorttikoulutuksen
avulla vahvistetaan yhtenäistä työturvallisuuskulttuuria ja käytäntöjä sisäisesti sekä ulkopuolisten
toimijoiden kanssa toteutettavissa hankkeissa.
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Kuva: Tim Bird

Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelulomake ja ohjeet päivitettiin
vuonna 2017 ja ne otettiin käyttöön koko henkilöstölle. Samassa yhteydessä luovuttiin merihenkilöstön erillisestä osaamisen arviointijärjestelmästä.
Uudistus ajoittui sähköisen järjestelmän ohjeistusten päivittämiseen toukokuussa, joten uusi käytäntö tuli täysimääräisesti käyttöön vuoden 2018
aikana.
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2018

2017

2016

Ulkopuoliset koulutuspäivät

620

812

1 395

Koulutukseen €/henkilö

886

1 205

1 205

Ammattikoulu

55

57

55

Alempi korkeakoulututkinto

40

38

41

Ylempi korkeakoulututkinto

5

5

4

Koulutus *)

Henkilöstön koulutustaustan
jakauma

Henkilöstötyytyväisyys
Arctiassa toteutettiin vuoden 2018 helmikuussa
koko henkilöstön kattanut työtyytyväisyyskysely.
Kyselyyn vastasi 89 prosenttia henkilöstöstä, mikä
oli paras vastausprosentti yhtiön historiassa. Korkeaa vastausprosenttia selittänevät kyselyn uudistaminen aiempaa selkeämmäksi, toteutusajankohdan valinta keskelle toimintakautta sekä kyselystä
tiedottaminen.
Uudistunut kysely sisälsi seitsemän vakiokysymystä ja kaksi lisäkysymystä, jotka koskivat tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista sekä yhtiön suosittelemista työpaikkana
ulkopuolisille.
Henkilöstötyytyväisyyttä kuvaava kokonaisindeksi oli 7,11 asteikolla yhdestä kymmeneen.
Tämä vastaa edellisen vuoden tasoa (7,12). Kyselyn
perusteella Arctian henkilöstö kokee hallitsevansa
työnsä hyvin. Indeksiluku 8,53 oli noussut vertai-
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luvuoden luvusta 7,44. Luottamus työpaikan pysyvyyteen oli pudonnut lukemasta 6,79 tasolle 5,70.
Henkilöstökyselyn tuloksia käsiteltiin kaikille
aluksille, toimistohenkilökunnalle ja johtoryhmälle
järjestetyissä työpajoissa touko-kesäkuussa. Työpajat oli suunniteltu Arctian erityistarpeet huomioiden ja ne toteutettiin ulkopuolisen toimijan
ohjauksessa. Tilaisuuksien tavoitteena oli löytää
kehittämiskohteita, joihin on mahdollista vaikuttaa omalla aktiivisuudella, omassa lähityöympäristössä. Näin pyrittiin saamaan kaikki sitoutumaan
muutoksiin ja niiden seurantaan työyksikkötasolla.
Yleisimpiä kehitystoiveita olivat hyvät käytöstavat,
yhteistyö ja viestintä. Lisäksi tuotiin esiin operatiiviseen toimintaan ja työympäristön viihtyvyyteen
liittyviä kehittämiskohteita. Toiveet esiteltiin johtoryhmälle elokuussa, minkä jälkeen erikseen nimetyt
vastuuhenkilöt ovat vieneet suunnitelmia eteenpäin työyksiköissä. Yhteistyöhön liittyviä pelisääntöjä päivitetään konsernitasolla, jolloin kyselyssä
esiin tulleita yhteistyön ja viestinnän tarpeita voidaan edistää ja seurata samojen periaatteiden pohjalta koko konsernissa.
Työyhteisön eettisiä yhteistyön pelisääntöjä tullaan päivittämään konsernitasolla. Näin henkilöstökyselyssä esiin nousseita yhteistyön ja viestinnän
*) Luvut eivät sisällä Meritaito Oy:n koulutustietoja
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kehittämistarpeita voidaan edistää ja seurata samojen periaatteiden pohjalta koko konsernissa.
Työterveys ja turvallisuus
Vuonna 2018 poissaoloon johtaneita työtapaturmia sattui viisi (viisi myös vuonna 2017). Konsernin tapaturmataajuus oli 9,76. Tapaturmataajuus
tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen
työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa
työtuntia kohden. Tämä suhdeluku on laskenut
viimeisen kolmen vuoden aikana.
Muita kuin poissaoloon johtaneita tapaturmia
sattui vuonna 2018 tilastojen valossa edellisvuosia enemmän. Toisaalta näitä pienempiä tapaturmia on alettu koulutuksen ansiosta raportoimaan
aluksilla entistä tunnollisemmin. Lukuun lasketaan
nykyään myös esimerkiksi laastaria vaatineet haavat.
Parempaan tulokseen työturvallisuudessa
on päästy turvallisuusasioista aktiivisesti viestimällä, kenttätyöskentelyllä sekä työturvallisuuskoulutuksella. Arctian yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa suunnittelema ja toteuttama
työturvallisuuspäivä on saanut hyvää palautetta
varustamossa. Koulutuksestamme on haettu oppia
muihin varustamoihin. Vuonna 2018 koulutuksen
kävi Arctiassa 230 työntekijää.
Myös Meritaidossa turvallisuuskulttuurin parantaminen oli vuoden 2018 keskeinen tavoite. Tiedo-

tusta työturvallisuusasioista lisättiin. Tapaturma- ja
vaaratilanteiden raportointia tehostettiin poikkeamamenettelyllä.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (nyk. Liikenneja viestintävirasto Traficom) auditoi vuonna 2017
Arctian turvallisuus- ja johtamisdokumentaation.
Arctia sai turvallisuusjohtamisjärjestelmästään
todistuksen, joka on voimassa vuoden 2022 huhtikuuhun asti.
Arctia tarjoaa lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, johon kuuluu työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito, tarvittavat
laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä työterveyshuollon asiantuntijoiden ja erikoislääkäreiden
konsultaatiot. Yrityksen työntekijöilleen ottama
hoitoturva täydentää työterveyshuoltoa.

2018

2017

2016

5

5

7

17

9

5

9,76

9,90

14,41

2018

2017

2016

Lyhytaikaisia (%)

5,4

6,0

8,9

Pitkäaikaiset mukaan lukien (%)

6,9

9,1

13,6

1

1

2

Tapaturmien lukumäärä

Poissaoloon johtaneet
tapaturmat
Muut tapaturmat
Tapaturmataajuus /
milj. työtuntia
Sairauspoissaolot

Työhyvinvoinnissa hyvä suunta
Vuoden 2018 aikana työhyvinvointi Arctiassa
parani. Työkykyriskien seuranta ja hallinta näkyivät sairauspoissaolojen ja -kustannusten vähenemisenä. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot laskivat
kuudesta prosentista 5,4 prosenttiin. Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen osuus laski 9,1 prosentista
6,9 prosenttiin.
Arctia tarjoaa lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, johon kuuluvat työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito,
tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
sekä työterveyshuollon asiantuntijoiden ja erikoislääkäreiden konsultaatiot. Yrityksen työntekijöilleen ottama sairaanhoitokuluvakuutus täydentää
työterveyshuoltoa.
Arctia tukee työntekijöidensä harrastuksia liikunta- ja kulttuurisetelein. Jokainen arctialainen
saa halutessaan 200 euron arvosta seteleitä käyttöönsä vuosittain.

Sairauspoissaoloprosentti,
koko henkilöstöstä

Ammattitautien lukumäärä,
epäily

Luvut eivät sisällä tietoja Meritaito Oy:n osalta.
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Laivasto 31.12.2018

JÄÄNMURTAJAT JA MONITOIMIMURTAJAT
Arctian aluksia ovat konventionaaliset jäänmurtajat
Voima (otettu käyttöön 1954, peruskorjattu 1979
ja 2016), Urho (1975), Sisu (1976), Otso (1986) ja
Kontio (1987), monitoimimurtajat Fennica (1993)
ja Nordica (1994), satamajäänmurtaja Ahto (2014)
sekä Itämeren haastavimpiin jääolosuhteisiin suun-

niteltu maailman ensimmäinen LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan käyttävä jäänmurtaja Polaris (2016).
Operoimme myös seitsemää merenmittausalusta,
jotka soveltuvat mittauskohtaisiin avomerellä, rannikolla ja sisävesillä, neljää raskaisiin merellisiin työ-

tehtäviin soveltuvaa väyläalusta, sekä kolmea Oililuokan keskiraskaisiin tehtäviin soveltuvaa alusta.
Väyläalukset on varustettu öljyntorjuntaan. Lisäksi
aluskalustoomme kuuluu useita Meri1000-, Meri2000ja Meri4000-luokan väylänhoitovenettä sekä monipuolinen vesirakennuskalusto.

POLARIS

JM POLARIS 110 / 24 / 8,0 / 22 000

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

MTM FENNICA 116,0 / 26,0 / 8,4 / 15 000
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JM KONTIO 98,6 / 24,2 / 8,0 / 15 000

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

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

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

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

TILINPÄÄTÖS

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

Pituus m / Leveys m / Syväys m / Teho kW
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Tilinpäätös 2018

Kuva: Sampo Tammiala
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Arctia Oy

TOIMINTAKERTOMUS
TILIKAUDELTA
1.1.–31.12.2018
Markkinoiden kehitys
Itämeren alueella jäänmurtoavustusten määrä on
kasvussa meriliikenteen lisääntymisen sekä avustettavien alusten jäissäkulkukyvyn heikentymisen
myötä. Ilmastomuutoksen vaikutuksia tulevien
talvien jäätilanteisiin on vaikea arvioida. Riittävä
jäänmurtokapasiteetti on joka tapauksessa lähivuosina kriittistä, jotta ympärivuotinen merenkulku
kotimaan satamiin voidaan varmistaa. Sekä Suomen että Ruotsin jäänmurtajakalustoon kohdistuu uudistuspaineita nykyisen kaluston ikääntyessä. Mahdollisuuksia jäänmurtajien kesäkäyttöön
on tunnistettu mm. öljyntorjunnassa ja merellisten
infrastruktuurihankkeiden tukemisessa.
Aktiviteetti Pohjois-Amerikan markkinoilla on
vähentynyt merkittävästi sekä Yhdysvalloissa että
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Kanadassa tehtyjen energia- ja ilmastopoliittisten
ratkaisujen myötä. Yhdysvaltain poliittiset linjaukset sekä raakaöljyn hintakehitys voivat kuitenkin
muuttaa tilannetta tulevina vuosina. Pohjoisten
alueiden kaivoshankkeet etenevät ja luovat uutta
kysyntää merellisille palveluille. Rannikkovartiostojen hankkeet jäänmurtokapasiteettinsa uusimiseksi etenevät ja matkustaja-alusliikenne on kasvussa. Seismisen tutkimuksen odotetaan jatkuvan
Grönlannissa. Merkittävää kasvua ei markkinalla
kuitenkaan lyhyellä tähtäimellä ole näköpiirissä.
Energiantuotanto sekä kaivoshankkeet Venäjän
arktisilla ja subarktisilla alueilla jatkoivat kasvuaan lisäten liikennettä Koillisväylällä. Tämän vuoksi
myös tukipalveluiden kysyntä alueella lisääntyi.
Aasialaisten sekä eurooppalaisten valtioiden arktisen tutkimuksen lisääntyessä tutkimusorganisaatiot

tarvitsevat jäänmurto- ja tutkimusaluspalveluita.
Pakotteet eivät rajoita jäänmurtopalveluita, mutta
rajaavat osin muita mahdollisia palvelumuotoja.
Uusiutuvan energian hankkeet jääpeitteisillä
merialueilla voivat tuoda uudenlaista palveluntarvetta. Erityisesti tuulivoimalat muodostanevat arktisen alueen paikallisen energiatuotannon pohjan tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen
torjunta ja ympäristönsuojelu ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi myös arktisen alueen liiketoimintapotentiaalin hyödyntämisessä. Tämä näkyy mm.
rahoituksen saamisen vaikeutumisena fossiilisten
polttoaineiden etsintään ja tuotantoon sekä muihin ympäristön kannalta riskialttiisiin hankkeisiin.
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tilikauden aikaiset
merkittävät tapahtumat
Talven 2018 alussa sääolosuhteet olivat tavanomaista lämpimämmät, mutta helmi- ja maaliskuun kylmä jakso muutti tilanteen. Koko kalusto
oli jäänmurtotehtävissä helmikuun lopusta lähes
maaliskuun loppuun asti. Edellisen kerran koko
kalusto oli operoinnissa Itämerellä vuonna 2011.
Pohjanlahdella käytettiin enimmillään viittä
raskasta jäänmurtajaa sekä kolmea satamajäänmurtajaa. Suomenlahdella asiakkaita palveltiin
kolmella raskaalla jäänmurtajalla sekä yhdellä
satamajäänmurtajalla. Jäänmurtajista kaikki
konventionaaliset ja yksi monitoimimurtaja olivat operoinnissa huhtikuulle saakka. Viimeinen
jäänmurtaja lopetti operoinnin toukokuun loppupuolella. Jäänmurtopäiviä kertyi yhteensä 662 eli
merkittävästi edellisvuotta enemmän. Kaluston
tekninen luotettavuus oli edellisvuotta huomattavasti parempi. Operoinnin keskeyttäneitä offhire-päiviä oli neljä, kuin niitä vuonna 2017 oli 46.
Pääsyy luotettavuuden parantumiseen oli jäänmurtaja Polariksen ensimmäiseen käyttövuoteen
liittyneiden ongelmien korjaantuminen.
Monitoimimurtajien jäänmurtosopimus Liikenneviraston kanssa päättyi huhtikuussa. Kilpailutus
uudesta sopimuksesta päättyneen tilalle voitettiin ja sopimus allekirjoitettiin toukokuussa. Uusi
sopimus on pääosin edellisen kaltainen ja ulottuu vuodelle 2025.
Vuosi oli alusten kunnossapitoinvestointien ja
huoltojen osalta raskas kuormittaen sekä henkilöstö- että taloudellisia resursseja. Monitoimimurtaja Nordica telakoitiin ensimmäisellä
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vuosipuoliskolla ja jäänmurtaja Sisulle tehtiin
elinkaaripidennys toisella vuosipuoliskolla.
Kansainvälisen offshore-markkinan tilanne jatkui haastavana koko vuoden 2018, minkä vuoksi
yhtiö joutui sopeuttamaan omaa kustannusrakennettaan. Monitoimimurtajien henkilöstö oli syksyllä lomautettuna noin kolmen kuukauden ajan.
Alukset olivat Rauman telakalla makuutettuina.
Pitkäaikaisten kansainvälisten rahtausten puuttuessa konsernissa käynnistettiin marraskuussa
lähes koko konsernia koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä
konsernin rakennemuutoksista johtuvista syistä.
Neuvottelut jatkuvat edelleen vuoden 2019 puolella.
Vesiväylien kunnossapitoa ja merenmittausta
sekä muita vesialueiden palveluita tuottava valtionyhtiö Meritaito Oy siirtyi Arctia Oy:n täysin
omistamaksi tytäryhtiöksi valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa. Järjestelyn tavoitteena on
parantaa liiketoimintamahdollisuuksia ja kannattavuutta, sekä vahvistaa kansainvälistä liiketoimintaa. Konsernin rakennemuutoksen suunnittelu ja toteutus jatkuvat vuonna 2019.
KONSERNIN TULOS JA
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
Arctia-konsernin tarkastelukauden liikevaihto
ylitti hieman edellisvuoden tason ollen 50,9 miljoonaa euroa (48,9 miljoonaa euroa vuonna 2017).
Liikevoittoa kertyi 2,2 miljoonaa euroa (0,1). Konsernin tilikauden voitto oli 1,4 miljoonaa euroa
(-1,4). Merkittäviä tekijöitä tuloksen paranemisen
taustalla olivat paljon operointipäiviä kerryttänyt

jäätalvi sekä kustannusten sopeuttamistoimenpiteet heikon offshore-markkinan takia. Myös Meritaito Oy:n tulo uudeksi tytäryhtiöksi joulukuussa
ehti vaikuttaa positiivisesti konsernitulokseen.
Investointien määrä kasvoi merkittävästi, mitä
osittain selittää edelliseltä vuodelta tarkastelukaudelle siirtyneet hankkeet. Oman pääoman,
korollisen vieraan pääoman ja taseen loppusumman kasvu johtui Meritaito Oy:n lukujen yhdistelystä konserniin. Sama syy on myös omavaraisuusasteen pienen heikkeneminen taustalla. Sekä
konsernin maksuvalmius että vakavaraisuus säilyivät kuitenkin varsin terveellä tasolla.
MERITAITO OY:N TULOS JA
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
Meritaidon liikevaihto nousi edellisestä vuodesta
ja oli 32,5 miljoonaa euroa (31,2 miljoonaa euroa
vuonna 2017). Tilikauden tulos oli 2,4 miljoonaa
euroa (-4,2). Meritaidon positiiviseen tuloskehitykseen vaikuttivat etenkin tehostamistoimenpiteet, joilla parannettiin toiminnan kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.
Yhtiön taseen loppusumma oli 29,7 miljoonaa
euroa (32,5). Omavaraisuusaste nousi 39,2 prosenttiin (26,6). Korollista velkaa yhtiöllä oli vuoden lopussa yhteensä 11,5 miljoonaa euroa (18,6).
Liiketoiminnan rahavirta kasvoi selvästi edellisestä vuodesta ja oli 5,7 miljoonaa euroa (-0,2).
Investointien rahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa
(-0,4). Merkittävimmät investoinnit liittyivät aluksiin. Rahoituksen rahavirta oli -7,1 miljoonaa euroa
(3,6). Rahavarat tilikauden lopussa olivat 1,8 miljoonaa euroa (3,3).
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Arctia-konsernin toimintaa kuvaavat taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, milj.€
Liikevoitto /-tappio, milj.€
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto / tappio, milj. €
% liikevaihdosta
Oma pääoma, milj.€
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %
Korollinen vieraspääoma, milj.€
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Oman pääoman tuotto-%
Bruttoinvestoinnit, milj.€
% liikevaihdosta
Taseen loppusumma, milj.€

2018
50,9
2,2
4,4
1,4
2,7
147,3
49,2
70,4
130,0
0,8
1,0
12,7
25,9
300,1

2017
48,9
0,1
0,3
-1,4
-2,1
137,2
50,1
70,4
121,4
0,1
-1,0
5,7
11,6
274,5

2016
60,7
12,9
21,2
9,1
15,1
143,2
49,9
62,5
124,2
5,7
6,4
131,6
216,9
287,4

2015
64,4
18,1
28,1
14,6
22,7
141,6
73,4
-16,9
36,1
11,8
10,6
14,8
23,0
193,9

2014
61,7
16,8
27,2
12,9
20,9
134,8
72,7
-15,6
34,7
11,3
10,0
15,6
25,3
185,7

2015
27,5
-2,2
-0,3
18,3
62,0
27,0
6,2
neg
neg
4,4
16,1
29,8

2014
31,2
0,4
1,3
-0,8
18,6
61,1
14,6
4,0
neg
neg
2,2
7,0
30,6

meritaito oy:n toimintaa kuvaavat taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, milj.€
Liikevoitto /-tappio, milj.€
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto / tappio, milj. €
% liikevaihdosta
Oma pääoma, milj.€
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %
Korollinen vieraspääoma, milj.€
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Oman pääoman tuotto-%
Bruttoinvestoinnit, milj.€
% liikevaihdosta
Taseen loppusumma, milj.€
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2018
32,5
3,4
10,4
2,4
7,3
11,0
39,2
83,5
11,5
12,7
31,6
0,5
1,6
29,7
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2017
31,2
-3,7
-4,2
8,6
26,6
178,0
18,6
neg
neg
0,6
1,9
32,5

2016
28,3
-5,0
-4,8
13,5
39,1
109,2
15,0
neg
neg
6,1
21,5
34,7

Jäätalvi alkoi keskimääräistä lämpimämpänä. Tammikuussa Perämerelle muodostui sohjovyöalue,
joka hankaloitti kauppa-alusten kulkua ja edellytti jäänmurtajien apua. Lämpimän alkutalven
ennakoitiin tarkoittavan leutoa jäätalvea. Helmikuun puolivälissä nopeasti saapunut kylmyys
kuitenkin muutti tilannetta niin, että helmikuun
lopussa kaikki Arctian jäänmurtajat olivat siirtyneet operointiin. Laajin jääpeite saavutettiin 5.
maaliskuuta, jolloin jääpeitteen laajuus Itämerellä oli noin 175 000 km² (88 000 km²). Kaikki
kahdeksan jäänmurtajaa olivat jäänmurtotyössä
yhtä aikaa helmikuun 28. päivästä maaliskuun 29.
päivään eli 30 päivän ajan.
Jäätalvi oli kahteen edelliseen talveen verraten
vaativa, mutta pitkän ajan keskiarvoon nähden
tavanomainen jääpeitteen enimmäislaajuuden
osalta. Jäänmurtajista kaikki konventionaaliset ja
yksi monitoimimurtaja olivat operoinnissa huhtikuulle saakka ja viimeinen jäänmurtaja palasi
jäänmurrosta toukokuun loppupuolella.
Jäänmurron liikevaihto oli 45,0 miljoonaa euroa
(36,2) ja liikevoitto 10,6 miljoonaa euroa (7,0).
Liikevaihdon kasvu on seurausta aktiivisempaa
operointia vaatineesta jäätalvesta. Lisäksi talvikaudella 2017 monitoimimurtaja Nordica oli rahdattuna muualle, eikä siten vaikuttanut jäänmurron liikevaihtoon. Jäänmurron operointipäiviä oli
662 (447). Näistä perinteisille jäänmurtajille kertyi
589 päivää (447) ja monitoimimurtajille 73 päivää
(0). Offhire-päiviä oli huomattavasti edellisvuotta
vähemmän eli neljä (46).
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Offshore

Satamajäänmurto

Aktiivisesta myyntityöstä huolimatta monitoimimurtajille ei onnistuttu solmimaan pitkäaikaisia
rahtaussopimuksia tarkastelukaudella. Lyhytaikaisia rahtauksia Itämerellä oli kaksi, joista kertyi viisi
operointipäivää (65).
Tammikuussa monitoimimurtajat Fennica ja
Nordica siirtyivät Arctia Icebreaking Oy:n rahtaukseen, jäänmurtovalmiuteen Liikennevirastolle.
Molemmat monitoimialukset osallistuivat kaudella
operatiiviseen jäänmurtoon. Maaliskuussa Fennica
toimi jäänmurrossa Merenkurkun alueella ja Nordica Suomenlahdella. Itämeren jäänmurtovalmius
päättyi 15. huhtikuuta molempien alusten osalta.
Samalla päättyi voimassa ollut rahtaussopimus Liikenneviraston kanssa.
Kilpailutus uudesta sopimuksesta päättyneen
sopimuksen tilalle voitettiin ja sopimus allekirjoitettiin toukokuussa. Uusi sopimus on pääosin
edellisen kaltainen ja ulottuu vuodelle 2025. Valmiuskausi uudessa sopimuksessa on vuosittain tammikuun 15 päivästä huhtikuun 15. päivään.
Arctia Offshore Oy:n liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa (13,6) ja liiketappio -9,7 miljoonaa
euroa (-7,2). Yhtiö laajensi vuoden 2018 aikana asiakasportfoliotaan kansainväliselle tutkimussektorille liittyessään EU:n jäänmurtajayhteistyöohjelmaan nimeltä ARICE (Arctic Research Icebreaker
Consortium). Arctia pyrkii tulevina vuosina vakiinnuttamaan asemansa tiedeyhteisössä tutkimusjäänmurtaja-palveluiden tuottajana.

Tarkastelukaudella satamajäänmurtoa tehtiin sekä
Tornion että Kemin satamissa satamajäänmurtaja
Ahtolla ja Jääsalolla. Satamajäänmurtaja Jääsalo ja
hinaaja Ulla olivat rahdattuina Kemin Satama Oy:ltä.
Ulla rahdattiin alkutalvesta avustustöihin Etelä-Suomeen. Rahtauksella oli merkittävä kertaluonteinen
vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.
Avovesikaudella yhtiö onnistui myymään palvelujaan edellisvuosia paremmin. Lukuisat satama-avustukset, saattohinaukset sekä asiakkaille tehtävät
miehistökuljetustyöt paransivat yhtiön avovesikauden tulosta. Huoltotöistä merkittävin oli Ullan viisivuotistelakointi kesäkuussa.
Satamajäänmurron liikevaihto vuonna 2018 oli
3,4 miljoonaa euroa (2,3) ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (0,2).
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MERITAITO OY
Meritaito Oy siirtyi Arctia Oy:n täysin omistamaksi
tytäryhtiöksi valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa. Meritaito on Suomessa alansa markkinajohtaja. Yhtiö on hakenut kasvua kansainvälisistä
hankkeista etenkin merenmittauksessa sekä viittamyynnissä. Vuoden 2018 aikana toteutettiin
merenmittaushankkeet Ruotsin merenmittausviranomaisille sekä aloitettiin useamman vuoden
merenmittaushanke Ison-Britannian merenmittausviranomaisille.
Vuonna 2017 käynnistettyjä suunnitelmallisia
tehostamistoimenpiteitä jatkettiin tarkastelukautena. Kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet kohdistuivat toiminnan kannalta kriittisiin osa-alueisiin

ja prosesseihin, esimerkiksi projektien läpiviennin
kehittämiseen ja talouden hallintaan, hankintoihin sekä kaluston käyttöön. Lisäksi luovuttiin tappiollisesta öljyntorjuntalaitteiden valmistuksesta.
Vuoden aikana panostettiin erityisesti palvelukonseptien aktiiviseen myyntiin ja hinnoittelun kehittämiseen.
Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta ja oli 32,5
miljoonaa euroa (31,2). Tilikauden tulos oli 2,4 miljoonaa euroa (-4,2). Näistä luvuista Arctia-konserniin yhdisteltiin 13.12 lähtien syntynyt osuus, mikä
tarkoitti 2,5 miljoonan euron liikevaihtoa ja 0,4 miljoonan euron liikevoittoa. Meritaidon positiiviseen
tuloskehitykseen vaikutti etenkin tehostamistoimenpiteet, joilla parannettiin toiminnan kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.
Henkilöstö
Vuoden aikana rekrytoitiin henkilöstöä ammattiosaamisen varmistamiseksi ja tuleviin eläköitymisiin varautuen. Osaamista ylläpidettiin suorittamalla pätevyyskirjoihin ja muihin ammatillisiin
vaatimuksiin vaadittavia kertauskoulutuksia.
Tarkastelukaudella nähtiin edelleen positiivista
kehitystä työhyvinvoinnissa. Aktiivinen työkykyriskien seuranta ja hallinta näkyi mm. sairauspoissaolojen ja -kustannusten vähenemisenä. Sairauspoissaolot putosivat 5,4 prosenttiin edellisvuoden
6,0 prosentista.
Henkilöstökysely toteutettiin koko konsernille
helmikuussa. Kyselyn vastausprosentti oli 88,9 %.
Henkilöstötyytyväisyyttä kuvaava kokonaisindeksi
(asteikolla 1-10) oli 7,11 eli vertailuaineistoon nähden lähes samalla tasolla (vertailuaineisto Suo-
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Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
2018

2017

2016

2015

2014

Henkilöstö keskimäärin
tilikaudella
Jäänmurto
Offshore
Satamajäänmurto
Maahenkilöstö

281
155
83
11
32

278
150
86
11
31

272
141
86
11
34

270
138
90
9
33

273
141
94
8
30

Henkilöstön määrä (31.12.)
Maahenkilöstö
Merihenkilöstö

32
243

31
237

32
233

36
237

31
230

Työsuhteiden osuudet (31.12.)
Maahenkilöstö, vakituisia
Merihenkilöstö, vakituisia
Määräaikaisia

31
220
24

29
217
22

29
209
27

33
213
27

31
204
26

Kokoaikaisten ja osa-aikaisten
työsuhteiden osuus (%)
Maahenkilöstö, osa-aikaisia
Merihenkilöstö, osa-aikaisia

3,1
0

3,2
0

8,7
0

2,8
0,4

6,5
0,4

Lähtövaihtuvuus (31.12.)
Koko henkilöstö/lähtijät ja määräaikaiset (%)
Maahenkilöstö
Merihenkilöstö

3,4
39,6

28,1
27,4

13,9
11,8

9,7
14,5

6,5
23,3

Luvut eivät sisällä Meritaito Oy:n henkilöstöä. Tilivuonna 2018 Meritaito Oy
työllisti keskimäärin 218 työntekijää (232).
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2018

2017

2016

2015

2014

Keskimääräinen työsuhteen
pituus/vuotta (31.12.)
Koko henkilöstö

11,5

12,5

13,5

13,9

15,3

Henkilöstön keski-ikä/vuotta (31.12.)
Koko henkilöstö
Merihenkilöstö, miehet
Merihenkilöstö, naiset
Maahenkilöstö
Eläkkeelle jääneiden lukumäärä

47,5
48,0
44,3
48,0
12

48,1
48,4
47,0
46,3
11

49,0
49,3
47,5
46,0
12

48,3
49,0
46,4
45,2
14

47,5
48,5
48,5
46,0
10

Keskimääräinen eläköitymisikä (vuotta)

62,0

60,3

61,5

60,5

60,5

Henkilöstön sukupuolijakauma
(31.12.) Kaikki työsuhteet (%)
Naisia, merihenkilöstö
Naisia, maahenkilöstö

11,1
40,6

11,4
45,2

12,0
46,9

13,5
47,2

14,8
45,1

Hallituksen sukupuolijakauma
(31.12.)
Naisia

3*

2*

2*

2*

2

Miehiä

5*

3*

3*

3*

3

Ylimmän johdon sukupuolijakauma
(johtoryhmä) (31.12.)
Naisia
Miehiä

2*
5*

2*
4*

2*
6*

1*
6*

1
5

* jäseniä vuodenvaihteessa
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messa 7,12). Indeksin perusteella henkilöstötyytyväisyys oli näin ollen kohtuullisella tasolla.
Suomen Laivanpäällystöliitto (SLPL) ja Suomen
Varustamot uudistivat 14.3 Arctia konsernin konventionaalisten jäänmurtajien ja monitoimimurtajien kansipäällystöä koskevat työehtosopimukset ajalle 1.3.2018 – 28.2.2021. Sopimusta edelsi
SLPL:n antama varoitus työnseisauksesta.
Konsernissa käytiin määräaikaisia lomautuksia
koskevat yhteistoimintaneuvottelut 5.–19.6.2018
markkinatilanteen muutosten vuoksi. Neuvottelun jälkeen pantiin toimeen lomautukset 6.8.–
3.11.2018.
Pitkäaikaisten kansainvälisten rahtausten puuttuessa konsernissa aloitettiin uudet yhteistoimintaneuvottelut 1.11.2018 tuotannollisista ja
taloudellisista sekä konsernin rakennemuutoksista johtuvista syistä. Neuvotteluilla tavoitellaan parempaa kannattavuutta, operatiivisten
kustannusten pienentämistä sekä jäänmurto-liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2019 puolella.
Rahoitus
Vuoden lopussa konsernin kassavarat olivat 26,2
miljoonaa euroa (24,6). Merkittävimmät kassavarojen käyttökohteet olivat investoinnit, lainojen
lyhennykset, ja osinkojen maksu. Kassavaroista
suurin osa on sijoitettu matalan riskin korkorahastoihin. Kassavaroilla varaudutaan vanhenevan
aluskannan kunnossapitoon ja perusparannusinvestointeihin sekä tuleviin koko laivastoa koskeviin mittaviin korvausinvestointeihin.
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Konsernilla oli pitkäaikaista korollista lainaa
vuoden lopussa 121,1 miljoonaa euroa (118,6),
mikä on kokonaisuudessaan hankittu ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta. Lyhytaikaista lainaa rahoituslaitoksilta oli 8,9 miljoonaa euroa (2,8). Lainan
lisääntyminen on seurausta Meritaidon yhdistelystä konserniin. Lainojen korot ovat sidottu markkinakorkoihin. Konsernilla on lisäksi yhteensä 43,0
miljoonan euron pääomia suojaavia korkojohdannaisia, joiden kassavirtavaikutus alkaa vuonna
2019. Korkosuojien markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli -0,7 miljoonaa euroa ja ne on ilmoitettu taseen liitetiedoissa.
Investoinnit
Tarkastelujaksolla aluksiin tehtiin merkittäviä kunnossapito- ja perusparannusinvestointeja. Bruttoinvestoinnit konsernissa olivat 12,7 miljoonaa
euroa (5,7).
Jäänmurtaja Sisu kävi läpi laajan elinkaaripidennystelakoinnin, jossa aluksen koneistojärjestelmiä ja hyttialueita uudistettiin. Sisun elinkaaripidennys oli osa EU:n tukemaa talvimerenkulun
kehittämiseen tähtäävää WINMOS II -hanketta.
Monitoimimurtajat Nordica ja Fennica puolestaan telakoitiin ja niihin vaihdettiin keulapotkurit.
Lisäksi Fennicalla kunnostettiin kummatkin potkurilaitteet ja Nordica puolestaan kävi läpi viisivuotistelakoinnin. Molempiin aluksiin asennettiin
painolastiveden käsittelylaitteistot.
Merkittävä investointihanke oli myös kummankin monitoimimurtajan luokittaminen IMO:n
polaarikoodin vaatimuksia vastaavaksi, mikä osin
jatkuu vuoden 2019 puolella. Muiden alusten

osalta merkittävimpiä investointeja olivat pääkoneiden kunnostukset jäänmurtajiin Urho ja Otso,
automaation päivitys jäänmurtaja Voimaan sekä
separaattoreiden uusinta jäänmurtaja Kontioon.
Jäänmurtaja Polariksen kohdalla kunnossapitotyöt olivat pienemmässä osassa, sillä vuoteen
2018 ajoittui vasta aluksen toinen jäänmurtokausi. Alus on toiminut kuluvan jäänmurtokauden aikana moitteettomasti.
Turvallisuus
Alusturvallisuutta valvotaan konsernissa säännönmukaisin sisäisin auditoinnein. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom katsastaa alukset vuosittain.
Auditoinneista ja katsastuksissa tehdyistä havainnoista on laadittu toimenpide- ja korjaussuunnitelmat, jotka on toteutettu. Tilivuoden aikana
auditoinneissa tai katsastuksissa ei ole esiintynyt
vakavia poikkeamia.
Vuonna 2017 aloitettu jäänmurtajien Urho,
Sisu ja Voima sertifiointi kansainväliseen liikenteeseen kelpaaviksi aluksiksi valmistui. Joitakin
kelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä saatetaan loppuun tulevien telakointien yhteydessä vuoteen
2021 mennessä. Näistä asioista on saatu poikkeuslupa Liikenne- ja viestintävirastolta.
Konsernissa oli vuoden aikana poissaoloon johtaneita työtapaturmia viisi (5). Arctian yhdessä
Työturvallisuuskeskuksen kanssa suunnittelema
ja toteuttama työturvallisuuspäivä sai henkilöstöltä hyvää palautetta. Koulutuksesta on haettu
oppia myös muihin varustamoihin. Vuoden aikana
koulutuksen kävi 230 työntekijää. Vuonna 2019
työturvallisuuskoulutuksia jatketaan.
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Alusten luokittaminen IMO:n polaarikoodin
vaatimusten mukaisiksi alkoi Nordicalla, Fennicalla ja Otsolla. Polaarikoodin vaatimusten mukaisesti henkilökuntaa koulutettiin selviämään kylmissä olosuhteissa. Alusten luokittaminen uusien
vaatimusten mukaisiin polaariluokkiin saadaan
valmiiksi vuoden 2019 aikana.
Arctia-konserni huomioi kaikessa toiminnassaan
ympäristön ja noudattaa ISM-koodin (International Safety Management Code) ja IMO:n (International Maritime Organization) MARPOL-yleissopimuksen (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships) määräysten
lisäksi kansallisia ohjeita ja määräyksiä.
KEHITYSTYÖ JA TUTKIMUS
Merkittävää kehitystyötä kohdistettiin nimettyihin strategisiin myyntiprojekteihin uusille liiketoiminta-alueille. Näistä jäänmurtajien käyttö tutkimusaluksina eteni vuoden aikana lupaavasti.
Öljyntorjunnan IMOR-hanketta (Ice Management
& Oil Recovery) esiteltiin vuoden kuluessa useissa
kansainvälisissä tilaisuuksissa.
Esimerkkinä muista sidosryhmähankkeista
mainittakoon Ympäristöministeriön perustama
Arctian ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöryhmä tutkimusalusten ja jäänmurtajien tutkimuskäytön lisäämiseksi. Vuoden päätteeksi käynnistettiin valmistelu Arctian osallistumiseksi EU:n
ARICE-hankkeeseen, jossa pyritään jakamaan tutkimusjäänmurtajien resursseja paremmin tutkijoiden käyttöön.
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YRITYSVASTUU
Yritysvastuumittareita seurataan yhtiön johtoryhmässä säännöllisellä kuukausiraportoinnilla. Merkittävimmät yrityksen vastuullisuuteen liittyvät
toimet vuonna 2018 olivat kahdet yt-neuvottelut. Merkittävin työtapaturma oli palveluntoimittajan sairauskohtaus Katajanokan laiturialueella,
minkä seurauksena työturvallisuusohjeistusta tarkistettiin.
Koko henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana
kaksi varustamopäivää ja pidettiin työpajoja henkilöstötyytyväisyyskyselyn pohjalta. Työpajojen
tavoitteena oli parantaa työhyvinvointia.
Merkittävää kansainvälistä julkisuutta saavutettiin loppukesästä järjestetyllä jäänmurtaja Polariksen ensimmäisellä öljyntorjuntaharjoituksella.
Harjoitus oli tärkeä sekä henkilöstön kouluttamiseksi että laitteiden toiminnallisuuden ja huoltotarpeen arvioimiseksi.
Sidosryhmäsuhteita hoidettiin aktiivisesti koko
vuoden ajan. Jäänmurtajilla vierailivat mm. Suomen, Islannin ja Saksan liittotasavallan presidentit seurueineen, sekä Euroopan maiden laivastojen komentajat.
YMPÄRISTÖ
Öljyntorjuntavalmius Perämerellä jatkui keskeytyksettä satamajäänmurtaja Ahtolla ja Jääsalolla.
Öljyntorjunnan kansallisen järjestämisvastuun siirtyminen Rajavartiolaitokselle ei vaikuttanut Lapin
pelastuslaitoksen kanssa solmittuun sopimukseen.

Syksyllä järjestetty jäänmurtaja Polariksen
ensimmäinen öljyntorjuntaharjoitus lisäsi Arctian
osaamisen näkyvyyttä ja valmisti osaltaan tulevia
neuvotteluita öljyntorjuntavalmiudesta.
Jäänmurtokauden aikana ei operoinnissa tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Alusjätteiden raportointia koskeva lakimuutoksen edellyttämä uusimuotoinen jätepäiväkirja otettiin
käyttöön varustamon kaikissa aluksissa. Polttoaineen raportointiin kiinnitettiin erityistä huomiota
vuoden lopussa IMO:n edellytettyä SEEMP2-raportointiosuutta kaikilta aluksilta. SEEMP2-raportointi kytkeytyy kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin ja siten ennakoinee tulevia säätelykeinoja
polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi.
YHTIÖN ORGANISAATIO,
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Arctia-konserniin tuli joulukuun 13. päivä uusi
tytäryhtiö, kun valtioneuvosto päätöksellään luovutti valtionyhtiö Meritaito Oy:n osakekannan
Arctia Oy:lle apporttiehdoin. Konsernin emoyhtiönä toimii Arctia Oy, missä hoidetaan mm. konsernin taloushallinto, ICT-toiminnot sekä viestintä.
Tytäryhtiö Arctia Management Services Oy tuottaa hoitovarustamopalveluita, kuten henkilöstöhallintoon, turvallisuuteen, tekniikkaan ja miehitykseen liittyviä palveluita.
Konsernin operatiivinen toiminta on nyt jaettu
neljään tytäryhtiöön. Meritaito Oy tuottaa vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja,
Arctia Icebreaking Oy tuottaa perinteisiä jäänmur-
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topalveluita Itämerellä, Arctia Offshore Oy tarjoaa
perinteisen jäänmurron lisäksi offshore-palveluita
myös Itämeren ulkopuolella, ja Arctia Karhu Oy
tarjoaa satamajäänmurtopalveluita Itämerellä.
Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joiden toiminta on ollut vähäistä.
Yhtiökokouksessa 9.3.2018 valittiin Arctia Oy:n
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Saarela ja varsinaisiksi jäseniksi Pirjo Kiiski, Hanna Masala, Ilpo
Nuutinen ja Antti Pankakoski. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Ilpo Nuutisen. Ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 13.12.2018 Arctia Oy:n hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä: Sinikka
Mustakari, Mats Rosin ja Kari Savolainen. Hallitus
kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. Hallitusten
jäsenten läsnäoloprosentti oli 98 %. Hallituksen
palkkiot pysyivät ennallaan.
Arctia-konsernin tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHT.
Arctia Oy:n toimitusjohtajana toimi Tero Vauraste 17.12. asti, minkä jälkeen talousjohtaja Kim
Höijer aloitti virkaa tekevänä toimitusjohtajana.
Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikauden
aikana toimitusjohtajan lisäksi:
• Tom Ekegren, liiketoimintajohtaja, jäänmurto
• Petri Mikola, tekninen johtaja
• Kim Höijer, talousjohtaja
• Eero Hokkanen, viestintäpäällikkö
• Pia Broumand, turvallisuuspäällikkö
• Sari Näkki, henkilöstöjohtaja, 25.9.2018 asti
• Hilppa Rautpalo, henkilöstöjohtaja,
15.10.2018 lähtien
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Osakkeet

Osakepääoma, €
Osakkeen nimellisarvo, €
Osakkeiden lukumäärä, kpl

2018

2016

18 700 000,00

18 700 000,00

25,00

25,00

748 000

748 000

Emoyhtiön koko osakekannan omistaa Suomen
valtio.
Arvio toiminnan merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Aluskannan ikääntyminen lisää riskiä teknisistä
ongelmista ja huoltokustannusten noususta.
Lisäksi riski vanhojen alusten varaosien saatavuuden heikkenemisestä kasvaa. Tekninen luotettavuus on merkittävässä roolissa toimittaessa haastavissa olosuhteissa. Riskiä pyritään hallitsemaan
pitkän aikavälin huoltosuunnitelmilla ja vuosittaisilla kunnossapitosuunnitelmilla.
Operoitaessa kaukaisilla alueilla kiinnitetään
alusten toimintakuntoon, varaosatarpeisiin, miehistöjen vaihtoon sekä huoltojen saatavuuteen
erityistä huomiota mahdollisimman häiriöttömän
toiminnan takaamiseksi.
Toiminnalle arktisilla alueilla asetetaan kasvavia vaatimuksia erityisesti turvallisuuden ja ympäristönsuojelun osalta. Arctian alukset varmistavat
toiminnan turvallisuutta näillä alueilla. Arktisten
merialueiden toimijoilta vaaditaan alueille soveltuvaa aluskalustoa ja henkilöstöltä niin merenkulkualan kuin arktisten olosuhteiden erikois-

osaamista. Kaluston tärkeimpiä kriteerejä ovat
ympäristöystävällisyys sekä riittävä polaarinen
jääluokka.
Kehitys arktisilla markkinoilla muodostaa yhtiölle liiketoimintaympäristöriskin. Arktisten projektien eteneminen riippuu pitkälti ympäristölainsäädännön ja muun viranomaissääntelyn kehityksestä
sekä öljyn maailmanmarkkinahinnoista. Arktisilla
alueilla toiminnan kustannusten kasvuun suojaudutaan vakuutus- ja sopimusjärjestelyin, sekä etsimällä aktiivisesti uusia markkinoita kannattaville
rahtauksille.
Konsernin riippuvuus yhdestä asiakkaasta eli
Väylävirastosta (entinen Liikennevirasto) on suuri.
Riskiä pienentää pitkät voimassaolevat sopimukset. Meritaidon yhdistyminen konserniin lisää merkittävästi asiakaskantaa, joskin Väylävirasto säilyy
selvästi suurimpana asiakkaana.
henkilöstöön liittyvät riskit
Arctia-konsernissa henkilöstön ikääntymisestä johtuva vaihtuvuus on lähivuosina suurta. Vaihtuvuus
lisää riskiä ammatillisen osaamistason laskuun. Riskiä pyritään pienentämään ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla ja riittävällä koulutuksella.
rahoitus- ja vahinkoriskit
Konsernin rahtauksiin sekä rahoitukseen liittyvien
rahoitusriskien pienentämiseksi suojaudutaan
sopimusrakenteilla sekä tarvittaessa valuutta- ja
korkojohdannaisilla. Yhtiö käyttää korkoriskin
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hallintaan koronvaihtosopimuksia, joilla on muunnettu lainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi.
Tarkemmat tiedot johdannaisista on annettu tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Rahtausten luottotappioriskejä hallitaan asiakkaiden luottotietojen selvittämisellä, asiakkaan
luottokelpoisuuteen perustuvilla maksuehdoilla
sekä mahdollisilla turvaavilla vakuuksilla. Omaisuuden ja toiminnan keskeytymisen vahinkoriskeiltä on suojauduttu kattavilla vakuutuksilla.
Rahtaukseen liittyvistä operointiriskeistä tehdään
laaja selvitys ennen sopimukseen sitoutumista.
Hallituksen esitys emoyhtiön
voittovarojen käytöstä
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 101.143.941,58
euroa, jota vähensi tilikauden tappio -84.922,90
euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 2,14
euroa osakkeelta, yhteensä 1.600.720,00 euroa.
Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN
JÄLKEEN JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Yhtiöllä on edellä mainitun mukaisesti käynnissä konsernitasoiset yt-neuvottelut. Helmikuun
lopussa päättyivät Konepäällystöliiton ja Merimiesunionin työehtosopimukset. Yt-neuvottelut on keskeytetty työehtosopimusneuvottelujen ajaksi. Neuvottelujen on tarkoitus jatkua ja
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päätöksiä tehdä uusien työehtosopimusten voimaantulon jälkeen.
Suomen Merimies- Unioni (SMU) varoit ti
15.2.2019 ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevasta työnseisauksesta 1.3.2019 alkaen. Tämän
jälkeen SMU ja Suomen Varustamot (SV) neuvottelivat sovittelijan johdolla. Osapuolet hyväksyivät
sovittelijan antaman sovintoesityksen 25.2.2019
ja työnseisausuhka peruuntui. SMU ja SV uudistivat Arctian, Arctia Icebreakingin ja Arctia
Offshoren jäänmurtajien ja monitoimimurtajien
kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen ajalle 1.3.2019
– 28.2.2021.
Suomen Konepäällystöliitto (SKPL) varoitti
22.2.2019 ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia, kauppa-aluksia sekä jäänmurtajia koskevasta
työnseisauksesta 9.3.2019 alkaen. Tämän jälkeen
SKPL ja SV neuvottelivat sovittelijan johdolla. Osapuolet hyväksyivät sovittelijan antaman sovintoesityksen 4.3.2019 ja työnseisausuhka peruuntui.
SKPL ja SV uudistivat Arctian, Arctia Icebreakingin
ja Arctia Offshoren jäänmurtajien ja monitoimimurtajien konepäällystöä koskevat työehtosopimukset ajalle 1.3.2019 – 28.2.2021.
Monitoimimurtajille Fennica ja Nordica ei ole
kahteen vuoteen saatu pitkäaikaisia kansainvälisiä rahtauksia. Ne eivät ole vuonna 2018 olleet
offshore-työssä, vaan ainoastaan kotimaan jäänmurrossa. Kannattavia kansainvälisiä rahtaussopimuksia ei ole tällä hetkellä vuosille 2019 ja 2020
ja näkymät rahtausten saamiselle perinteisellä lii-

ketoimintakonseptilla ovat heikot. Tämän vuoksi
yhtiö päättänyt toistaiseksi olla jatkamatta Fennican ja Nordican offshore-toimintaa nykyisellä
liiketoimintakonseptilla. Monitoimimurtajat toimivat jäänmurtoliiketoiminnassa yhdessä perinteisten murtajien kanssa. Yhtiö keskittyy nykyisten alusten elinkaarihankkeisiin ja mahdollisia
uudisrakennuksia koskevan liiketoiminnan kehitystyöhön. Lisäksi yhtiö pyrkii kehittämään jäänmurto-osaamisen konsultointipalvelujen myyntiä.
Meritaidon kansainvälisen liiketoiminnat kasvunäkymät ovat lupaavat ja Arctia-konsernilla on
kokonaisuutena uusia mahdollisuuksia kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen.
Meritaidossa jatketaan viime vuonna aloitettua kehitystyötä yhtiön tuottamien digitaalisten
palveluiden yhteensovittamiseksi. Tarkoituksena
on integroida Meritaidon tuottamat digitaaliset
palvelut samalle palvelualustalle edesauttamaan
asiakkaiden tehokkuutta ja turvallisuutta. Yhtiö
keskittyy palvelukokonaisuuksien myynnin kasvattamiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan
hallittuun kasvuun. Toiminnan kustannustehokkuutta parannetaan prosesseja ja toimintamalleja
kehittämällä, ja kannattavuutta kaluston käyttöastetta nostamalla sekä huoltoa ja ylläpitoa
tehostamalla.
Arctia arvioi koko vuoden konsernituloksen
olevan voitollinen.
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TULOSLASKELMA (€)
Liite
1

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (-) / vähennys (+)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

KONSERNI
2018
50 899 959,40

2017
48 874 413,17

EMOYHTIÖ
2018
2 699 755,51

2017
2 699 755,51

4 875,55
1 238 326,91

0,00
139 084,47

0,00
17 740,00

0,00
91 945,24

-3 118 412,53
396 462,94
-5 054 074,84
-7 776 024,43

-4 117 359,89
229 988,20
-4 293 895,45
-8 181 267,14

0,00
0,00
0,00
0,00

-652,33
0,00
-11 100,00
-11 752,33

-18 465 548,22

-17 282 912,85

-1 020 068,81

-827 609,65

-2 531 714,79
-702 860,70
-21 700 123,71

-2 877 089,72
-610 668,53
-20 770 671,10

-76 322,67
-21 042,83
-1 117 434,31

-123 174,82
-28 005,79
-978 790,26

-12 596 403,52
-12 596 403,52

-12 019 706,69
-12 019 706,69

-338 772,43
-338 772,43

-340 886,22
-340 886,22

-7 832 322,05

-7 899 038,55

-1 432 342,90

-1 365 826,27

2 238 288,15

142 814,16

-81 055,68

94 445,67

990,00

0,00

990,00

0,00

0,00
19 918,19

0,00
3 459,95

1 063 254,13
18 781,68

1 120 892,87
0,00

-1 343 481,67
-1 322 573,48

-1 194 023,53
-1 190 563,58

-1 183 634,71
-100 608,90

-1 038 619,12
82 273,75

915 714,67

-1 047 749,42

-181 664,58

176 719,42

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
100 000,00
100 000,00

50 000,00
5 800 000,00
5 850 000,00

Tuloverot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Tuloverot yhteensä

-5 496,45
499 404,46
493 908,01

-1 229 119,65
870 000,00
-359 119,65

-3 258,32
0,00
-3 258,32

-1 219 423,02
0,00

Vähemmistöosuudet

-42 427,27

-5 536,80

0,00

0,00

1 367 195,41

-1 412 405,87

-84 922,90

4 807 296,40

2

3

Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yhtiöiltä
Lyhytaikaiset, muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

5

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos lisäys (-) / vähennys (+)
Konserniavustus
Tilinpäätössiirrot yhteensä

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
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TASE (€)
Liite

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Alukset
Muut koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksissä
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
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31.12.2017

EMOYHTIÖ
31.12.2018

31.12.2017

7

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VUOSI 2018

KONSERNI
31.12.2018

8
9

316 828,33
326 342,04
232 489,08
875 659,45

0,00

520 270,23

0,00
79 332,78
0,00
79 332,78

0,00
137 483,10
0,00
137 483,10

1 096 216,60
6 892 401,00
233 393 464,39
1 846 098,58
86 386,67
7 415 656,86
250 730 224,10

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

169 480,95
3 586 998,09
0,00
333 569,20
86 386,67
0,00
4 176 434,91

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

0,00
156 382,32
100 000,00
256 382,32
251 862 265,87

0,00
3 200,00
0,00
3 200,00
233 965 434,99

92 304 364,40
0,00
0,00
92 340 364,40
96 560 132,09

81 897 048,40
0,00
0,00
81 897 048,40
86 491 588,52

4 281 757,22
45 231,62
4 326 988,84

1 243 744,03
0,00
1 243 744,03

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
560 000,00
15 174,94
350 000,00
925 174,94

0,00
30 595,54
0,00
0,00
30 595,54

105 050 000,00
0,00
0,00
0,00
105 050 000,00

115 550 000,00
0,00
0,00
0,00
105 550 000,00

9 272 577,75
0,00
2 628 113,77
4 918 081,12
16 818 772,64

7 621 329,20
0,00
2 951 154,84
4 066 345,44
14 638 829,48

2 925,70
8 845 463,98
0,00
733 297,59
9 581 687,27

0,00
15 327 247,99
0,00
650 164,73
15 977 412,72

19 866 314,42
19 866 314,42
6 287 890,51
40 514 292,45
274 479 727,44

18 088 279,39
18 088 279,39
6 512 844,01
40 514 292,45
274 479 727,44

19 866 314,42
19 866 314,42
4 289 749,57
156 128 535,97
242 620 124,49

18 088 279,39
18 088 279,39
6 512 843,86
156 128 535,97
242 620 124,49

10
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TASE (€)
Liite

KONSERNI
31.12.2018

31.12.2017

EMOYHTIÖ
31.12.2018

31.12.2017

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

7
18 700 000,00
77 014 336,91
50 233 582,59
1 367 195,41
147 315 114,91

18 700 000,00
66 780 736,91
53 149 468,46
-1 412 405,87
137 217 799,50

18 700 000,00
77 014 336,91
24 214 527,57
-84 922,90
119 843 941,58

18 700 000,00
66 780 736,91
20 910 711,17
4 807 296,40
111 198 744,48

222 229,74

179 802,47

0,00

0,00

0,00
833 000,00

0,00
0,00

240 966,30
0,00

240 966,30
0,00

833 000,00

0,00

240 966,30

240 966,30

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennallinen verovelka
Muut velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

125 577 605,34
7 061 363,78
5 130,00
132 644 099,12

118 583 138,85
7 031 363,78
0,00
125 614 502,63

105 000 000,00
0,00
0,00
105 000 000,00

107 500 000,00
0,00
0,00
107 500 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

4 413 390,70
33 250,54
4 166 358,57
0,00
2 118 845,78
8 341 117,86
19 072 963,45

2 800 000,00
7 384,00
2 214 811,48
0,00
701 722,48
5 743 704,88
11 467 622,84

2 500 000,00
0,00
185 880,32
7 065 808,14
242 007,43
269 279,58
10 262 975,47

2 500 000,00
0,00
36 943,16
19 759 167,29
86 604,67
1 297 698,59
23 680 413,71

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

151 717 062,57

137 082 125,47

115 262 975,47

131 180 413,71

VASTAttavaa YHTEENSÄ

300 087 407,22

274 479 727,44

235 347 883,35

242 620 124,49

VÄHEMMISTÖOSUUDET
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ
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RAHOITUSLASKELMA (€)

KONSERNI
2018

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja -tappiot (+)
Rahoitustuotot ja -kulut
Konserniavustukset
Tuloverot
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuus
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

2017

EMOYHTIÖ
2018

2017

1 367 195,41

-1 412 405,87

-84 922,90

4 807 296,40

12 596 403,52
-30 059,35
1 322 573,48
0,00
-493 908,01
0,00
42 427,27
14 804 632,32

12 019 706,69
-91 945,24
1 190 563,58
0,00
359 119,65
0,00
5 536,80
12 070 575,61

338 722,43
-17 740,00
100 608,90
-100 000,00
3 258,32
0,00
0,00
239 976,75

340 886,22
-91 945,24
-82 273,75
-5 800 000,00
1 219 423,02
-50 000,00
0,00
343 386,65

-474 594,54
4 913 752,81
735 575,98
19 979 366,57

-229 988,20
-3 193 034,90
-4 197 173,68
4 450 378,83

0,00
508 409,45
296 773,57
1 045 159,77

0,00
17 523,47
-356 366,67
4 543,45

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut osingot
Saadut korot liiketoiminnasta
Muut rahoituserät
Maksetut välittömät verot
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Liiketoiminnan rahavirta

-1 189 357,01
990,00
4 632,34
-128 689,11
- 1 152 406,63
0,00
0,00
17 514 536,16

-1 301 368,02
0,00
3 459,95
-15 250,39
-42 933,25
0,00
0,00
3 094 287,12

-1 041 254,82
990,00
1 066 838,16
-127 182,24
- 1 194 932,04
0,00
10 680 000,00
10 429 618,83

-1 038 619,12
0,00
1 120 892,87
0,00
-105 549,77
-180 000,00
2 500 000,00
2 301 267,43

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta

-12 687 053,80
30 059,35
-12 656 994,45

-5 690 982,35
98 000,00
-5 592 982,35

0,00
17 740,00
17 740,00

0,00
98 000,00
98 000,00

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot, pankkitilin limiitti
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Saadut ja maksetut konserniavustukset
Rahavarojen muutos yhdistelyssä
Rahoituksen rahavirta

0,00
0,00
-3 301 023,98
- 1 503 480,00
0,00
1 500 043,80
-3 304 460,18

0,00
133 138,85
-2 936 159,03
-4 600 200,00
0,00
0,00
-7 403 220,18

-12 688 938,09
0,00
-2 500 000,00
-1 503 480,00
5 800 000,00
0,00
-10 892 418,09

-10 700 982,93
0,00
-2 500 000,00
-4 600 200,00
5 500 000,00
0,00
-12 301 182,93

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

1 553 081,53
24 601 123,40
26 154 204,93

-9 901 915,41
34 503 038,81
24 601 123,40

-445 059,26
24 601 123,25
24 156 063,99

-9 901 915,50
34 503 038,75
24 601 123,25

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys (+)
Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
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Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
1.1. Arvostusperiaatteet
Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan mukaisesti. Arctia yhtiöiden vaihto-omaisuus sisältää alusten poltto- ja voiteluainevarastot. Meritaito Oy:n vaihto-omaisuus sisältää aineita,
tarvikkeita ja valmiita tuotteita. Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenoon luetaan hankinnasta aiheutuneet välittömät
menot. Valmiiden tuotteiden hankintamenoon luetaan muuttuvien menojen lisäksi osuus hankinnan ja valmistuksen kiinteistä menoista.					
Pysyvät vastaavat
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukaudesta alkaen.
Poistoajat
Aineettomat hyödykkeet
Rakennukset
Aluskalusto
Jäänmurtajat
Alusten telakoinnit
Viestintä- ja navigointilaitteet
Atk-laitteet
Muut koneet ja kalusto

Vuotta
3–10
10 - 30
30–50
5
3–5
3
5–30

Konsernissa on käyty läpi alusten poistosuunnitelmat ja arvioitu poistoaikoja uudestaan. Alukset ovat hyvässä teknisessä
kunnossa ja myös elinkaaripidennyksillä käyttöikää saadaan
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jatkettua. Jäänmurtajien Kontion ja Otson poistoaikoja on
pidennetty kymmenellä vuodella neljästäkymmenestä vuodesta viiteenkymmeneen vuoteen. Monitoimimurtajien Fennican ja Nordican poistoaikoja on pidennetty kymmenellä
vuodella kolmestakymmenestä vuodesta neljäänkymmeneen
vuoteen. Vanha suunnitelman mukainen poistamaton hankintameno on jaksotettu poistettavaksi uuden käyttöiän kuluessa. Muutos on tehty vuoden 2017 alusta. Polaris jäänmurtajan poistoaika on 50 vuotta.				
						
Alusten telakointien yhteydessä tehtävät korjaus- ja huoltotöiden menot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi telakoinnin taloudellisen pitoajan mukaan (5 vuotta). Aluskaluston poistosuunnitelmassa 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 tilinpäätöshetkellä vahvistettua verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka ja -saaminen kokonaisuudessaan. Laskennallinen verovelka liittyy tytäryhtiöistä kirjattuihin poistoeroihin,
jotka konsernitilinpäätöksessä on jaettu omaan pääomaan ja
laskennalliseen verovelkaan. Laskennallinen verosaaminen liittyy tytäryrityksen vahvistettuun tappioon.
1.3. Eläkkeet
Henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa 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 liiketapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta
ja tilikauden tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Konsernilla on käytössä konsernitilijärjestelmä. Konsernitilin muutokset on esitetty erillisyhtiöiden rahoituslaskelmilla rahoituksen
rahavirrassa.						
				
Arctia-konserniin tuli joulukuun 13. päivä uusi tytäryhtiö, kun
valtioneuvosto päätöksellään luovutti valtionyhtiö Meritaito
Oy:n osakekannan Arctia Oy:lle apporttiehdoin. Meritaito
Oy:n tuloslaskelma ja rahoituslaskelma on yhdistetty konserniin 13.12. lukien. Yhtiön tase ja kassa on yhdistetty konserniin 31.12. tilanteen mukaisesti.				
						
1.6 Rahoitusvälineiden arvostaminen ja
johdannaiset
Rahoitusvälineiden kirjanpitokäsittelyyn sovelletaan kirjanpitolain 5 luvun 2 § mukaista arvostamista.
Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat arvostetaan hankintamenon suuruisina tai,
jos niiden todennäköinen käypä markkinahinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän määräisinä.
Yhtiön johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen.
Koronvahtosopimus astuu voimaan 2.1.2019. Yhtiö käsittelee johdannaiset käyvän arvon periaatteen mukaisesti ja kirjaa
negatiiviset arvonmuutokset tuloslaskelmaan. Koronvaihtosopimuksella on vaihdettu yhtiön lainan vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Yhtiö on suojannut 1/3 osan lainoista.
Korkojohdannaisinstrumenttien käyvät arvot on ilmoitettu
liitetietojen kohdassa 6.
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2.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (€)

2.1.

Liikevaihdot markkina-alueittain ja toimialoittain

Liite
1

Markkina-alueittain
Suomi
EU-maat
EU:n ulkopuoliset maat
Toimialoittain
Jäänmurto
Offshore
Öljyntorjunta
Sisäiset hallintopalvelut
Muu myynti Meritaito

2.2.

2.3.

Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Tuloutettu konsernireservi
Vakuutuskorvaukset
Muut
Yhteensä

2

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

3

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Toimihenkilöt
Merihenkilöt
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja
Hallituksen jäsenet
Muu konsernin johtoryhmä

KONSERNI
2018

2017

EMOYHTIÖ
2018

2017

49 594 850,94
1 263 369,56
41 738,90
50 899 959,40

38 212 551,80
220 878,72
10 440 982,65
48 874 413,17

2 789 753,96
0,00
0,00
2 789 753,96

2 699 755,51
0,00
0,00
2 699 755,51

48 219 094,31
100 000,00
50 000,00
0,00
2 530 865,09
50 899 959,40

38 383 430,52
10 440 982,65
50 000,00
0,00
0,00
48 874 413,17

0,00
0,00
0,00
2 789 753,96
0,00
2 789 753,96

0,00
0,00
0,00
2 699 755,51
0,00
2 699 755,51

30 059,35
165 961,78
991 970,68
50 335,10
1 238 326,91

91 945,24
0,00
0,00
47 139,23
139 084,47

17 740,00
0,00
0,00
0,00
17 740,00

91 945,24
0,00
0,00
0,00
91 945,24

211,9
291,2
503,1

30,6
246,9
277,5

10,0
0,0
10,0

9,6
0,0
9,6

252 600,56
106 227,42
685 986,47
1 044 814,45

227 070,94
109 275,00
700 901,64
1 037 247,58

252 600,56
106 227,42
0,00
358 827,98

227 070,94
100 275,00
0,00
327 345,94

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkat ovat kokonaispalkkoja, jotka
sisältävät auto- ja puhelinedun. Konsernin johtoryhmälle ei ole maksettu tulospalkkioita
vuonna 2017. Konsernin johtoryhmälle vuonna 2018 maksetut palkat sisältävät
tulospalkkioita 46.287,01 euroa.
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.
VUOSI 2018

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINPÄÄTÖS

73

2.4.

Liite
4

Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut
Vuokrat
Puhelin-, IT-, auto- ja toimistokulut
Markkinointikulut
Muut tutkimus- ja tuotekehityskulut
Matkakulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut kulut, konsernin sisäiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus
Veroneuvonta

2.5.

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korkotuotot yhteensä
Muut rahoitustuotot
Muilta
Muut rahoitustuotot yhteensä

Korkokulut
Muille
Korkokulut yhteensä
Muut rahoituskulut
Muille
Muut rahoituskulut yhteensä
Rahoituskulut yhteensä
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

VUOSI 2018

Tilinpäätössiirrot
Konserniavustus

ARCTIA

PALVELUALUEET

2017

EMOYHTIÖ
2018

2017

1 653 622,14
19 294,10
1 477 827,48
128 787,97
-22 159,00
684 274,40
3 475 658,66
0,00
415 016,30
7 832 322,50

1 853 947,03
19 354,79
1 625 170,80
65 906,98
59 740,60
1 089 134,73
3 149 759,17
0,00
36 024,45
7 899 038,55

50 200,17
0,00
564 092,71
62 041,45
-24 159,00
58 668,93
515 896,91
193 522,40
12 076,33
1 432 342,90

87 541,86
0,00
377 866,36
34 711,67
21 706,60
67 589,25
599 897,28
165 445,99
11 067,26
1 365 826,27

87 719,31
9 718,00

54 875,00
41 816,00

28 730,00
0,00

21 550,00
10 700,00

990,00

0,00

990,00

0,00

0,00
4 720,54
4 720,54

0,00
3 459,95
3 459,95

1 063 254,13
3 584,03
1 066 838,16

1 120 892,87
0,00
1 120 892,87

15 197,65
15 197,65

0,00
0,00

15 197,65
15 197,65

0,00
0,00

20 908,19

3 459,95

1 083 025,81

1 120 892,87

1 199 594,91
1 199 594,91

1 178 773,14
1 178 773,14

1 041 254,82
1 041 254,82

1 038 619,12
1 038 619,12

143 886,76
143 886,76

15 250,39
15 250,39

142 379,89
142 379,89

0,00
0,00

1 343 481,67

1 194 023,53

1 183 634,71

1 038 619,12

-1 322 573,48

-1 190 563,58

-100 608,90

82 273,75

0,00
0,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

5 800 000,00
5 800 000,00

5

Rahoitustuotot yhteensä

2.6.

KONSERNI
2018

6

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINPÄÄTÖS
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3.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot (€)

3.1.

Pysyvät vastaavat, Konserni

Liite
7
Tuotekehitysmenot
964 146,47

Aineettomat hyödykkeet 2018
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

Aineelliset hyödykkeet 2018
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

VUOSI 2018

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINPÄÄTÖS

-268 302,38
695 844,09

Aineettomat
oikeudet
762 458,69
249 241,23
-13 473,29
998 226,63

Muut aineettomat
hyödykkeet
549 653,86
0,00
0,00
549 653,86

Yhteensä
2 276 259,02
249 241,23
-281 775,67
2 243 724,58

-447 468,37
223 876,4
-155 424,23
-379 015,76

-600 119,24
13 473,29
-85 238,64
-671 884,59

-178 648,08
0,00
-138 516,70
-317 164,78

-1 226 235,69
237 350,13
-379 179,57
-1 368 065,13

316 828,33

326 342,04

232 489,08

875 659,45

Muut aineelliset
hyödykkeet
86 386,67
0,00
0,00
0,00
86 386,67

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
4 196 120,47
3 239 862,69
-20 326,30
0,00
7 415 656,86

Yhteensä
408 382 073,18
12 933 674,56
0,00
-917 763,16
420 397 984,58

Maa- ja
vesialueet
1 432 677,70
0,00
0,00
-15 065,04
1 417 612,66

Rakennukset ja
rakennelmat
12 508 886,61
0,00
0,00
-75 490,46
12 433 396,15

Alukset
383 495 886,85
9 693 811,87
20 326,30
-827 207,66
392 382 817,36

Muut koneet ja
kalusto
6 662 114,88
0,00
0,00
0,00
6 662 114,88

0,00
0,00
-321 396,06
-321 396,06

-4 889 920,93
68 231,49
-719 305,71
-5 540 995,15

-145 888 300,24
690 291,24
-13 791 343,97
-158 989 352,97

-4 462 645,02
0,00
-353 371,28
-4 816 016,30

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-155 240 866,19
758 522,73
-15 185 417,02
-169 667 760,48

1 096 216,60

6 892 401,00

233 393 464,39

1 846 098,58

86 386,67

7 415 656,86

250 730 224,10
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3.1.

Pysyvät vastaavat, Arctia Oy
Aineettomat hyödykkeet 2017
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

Aineelliset hyödykkeet 2017
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

VUOSI 2018

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINPÄÄTÖS

Aineettomat
oikeudet
534 815,73
0,00
0,00
534 815,73

Muut
aineettomat
hyödykkeet
223 047,36
326 606,50
0,00
549 653,86

Yhteensä
757 863,09
326 606,50
0,00
1 084 469,59

-319 016,32
-66 534,96
-385 551,28

-55 936,50
-122 711,58
-178 548,08

-374 952,82
-189 246,54
-564 199,36

149 264,45

371 005,78

520 270,23

Muut aineelliset
hyödykkeet
86 386,67
0,00
0,00
86 386,67

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
848 779,52
3 347 340,95
0,00
4 196 120,47

Yhteensä
365 677 395,04
5 364 375,85
-6 054,76
371 035 716,13

Maa- ja
vesialueet
175 535,71
0,00
-6 054,76
169 480,95

Rakennukset ja
rakennelmat
4 658 714,57
0,00
0,00
4 658 714,57

Alukset
353 245 863,69
2 017 034,90
0,00
355 262 898,59

Muut koneet ja
kalusto
6 662 114,88
0,00
0,00
6 662 114,88

0,00
0,00
0,00

-651 905,54
-209 891,22
-861 796,76

-121 008 734,42
-11 260 575,17
-132 269 309,59

-4 102 651,26
-359 993,76
-4 462 645,02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-125 763 291,22
-11 830 460,15
-137 593 751,37

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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3.1.

Pysyvät vastaavat, Arctia Oy
Aineettomat hyödykkeet 2018
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

Yhteensä
505 862,92
0,00
505 862,92

-368 379,82
-58 150,32
-426 530,14

-368 379,82
-58 150,32
-426 530,14

79 332,78

79 332,78

Maa- ja
vesialueet
169 480,95
0,00
0,00
169 480,95

Rakennukset ja
rakennelmat
4 658 714,57
0,00
0,00
4 658 714,57

Muut koneet ja
kalusto
933 683,83
0,00
0,00
933 683,83

Muut aineelliset
hyödykkeet
86 386,67
0,00
0,00
86 386,67

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
0,00
0,00
0,00
0,00

Yhteensä
5 848 266,02
0,00
0,00
5 848 266,02

0,00
0,00
0,00

-861 796,78
-209 919,72
-1 071 716,48

-529 412,24
-71 702,39
-600 114,63

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1 391 209,00
-280 622,11
-1 671 831,11

169 480,95

3 586 998,09

333 569,20

86 386,67

0,00

4 176 434,91

Sijoitukset 2018
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Uudelleenarvostus (netto)
Hankintameno 31.12.

Osuudet saman
konsernin
yrityksissä
81 897 048,40
10 407 316,00
0,00
0,00
92 304 364,40

Yhteensä
81 897 048,40
10 407 316,00
0,00
0,00
92 340 364,40

Kirjanpitoarvo 31.12.2018

92 304 364,40

92 304 364,40

Aineelliset hyödykkeet 2018
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

VUOSI 2018

Aineettomat
oikeudet
505 862,92
0,00
505 862,92

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINPÄÄTÖS
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3.1.

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2017
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Yhteensä
505 862,92
0,00
505 862,92

-308 985,10
-59 394,72
-368 379,82

-308 985,10
-59 394,72
-368 379,82

137 483,10

137 483,10

Maa- ja
vesialueet
175 535,71
0,00
-6 054,76
169 480,95

Rakennukset ja
rakennelmat
4 658 714,57
0,00
0,00
4 658 714,57

Muut koneet ja
kalusto
933 683,83
0,00
0,00
933 683,83

Muut aineelliset
hyödykkeet
86 386,67
0,00
0,00
86 386,67

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
0,00
0,00
0,00
0,00

Yhteensä
5 854 320,78
0,00
-6 054,76
5 848 266,02

0,00
0,00
0,00

-651 905,54
-209 891,22
-861 796,76

-457 811,96
-71 600,28
-529 412,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1 109 717,50
-281 491,50
-1 391 209,00

169 480,95

3 796 971,81

404 271,59

86 386,67

0,00

4 457 057,02

Osuudet saman
konsernin
yrityksissä
81 897 048,40
0,00
0,00
0,00

Yhteensä
81 897 048,40
0,00
0,00
0,00

Hankintameno 31.12.

81 897 048,40

81 897 048,40

Kirjanpitoarvo 31.12.2018

81 897 048,40

81 897 048,40

Aineelliset hyödykkeet 2017
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

SIJOITUKSET 2017
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Uudellenarvostus (netto)

VUOSI 2018

Aineettomat
oikeudet
505 862,92
0,00
505 862,92

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINPÄÄTÖS
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3. taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liite

KONSERNI
2018

2017

3.1.2 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt
Arctia Icebreaking Oy
JM Voima Oy
Arctia Offshore Oy
Arctia Karhu Oy
Arctia Management Services Oy
Arctia Icebreaking Investment Oy
Arctia Offshore Investment Oy
Meritaito Oy
3.1.3 Osakkuusyritykset
Ice Advisors Oy, Helsinki
Omistusosuus
Oma pääoma
Tilikauden tulos
Saariston Merikuljetus Oy Meripojat, Raisio
Omistusosuus
New Port Imatra Oy, Helsinki
Omistusosuus
Insta Airhow Oy, Tampere
Omistusosuus
3.2. Lyhytaikaiset saamiset
3.2.1. Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Konsernitilisaamiset
Konserniavustussaamiset

9

3.2.3. Rahoitusarvopaperit
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

10

ARCTIA

PALVELUALUEET

HENKILÖSTÖHALLINTO

40%
55 912,12
-11 171,36

24 %

0%

50 %

0%

40 %

0%

2017
Omistusosuus
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
0%

8

3.2.2. Siirtosaamisten olennaiset erät
Verosaamiset
Henkilöstömenot
Osatuloutukseen liittyvät jaksotukset
Muut siirtosaamiset, kuluista

VUOSI 2018

40%
39 554,29
-16 357 83

EMOYHTIÖ
2018
Omistusosuus
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100 %

TILINPÄÄTÖS

2 500 000,00
6 245 463,98
100 000,00
8 845 463,98

2 680 000,00
6 847 247,99
5 800 000,00
15 327 247,99

2 644,35
1 157 212,90
1 693 193,07
2 065 030,80
4 918 081,12

46 325,23
828 632,34
2 635 429,00
555 958,87
4 066 345,44

0,00
675 369,31
0,00
57 928,28
733 297,59

0,00
632 499,01
0,00
17 665,72
650 164,73

19 866 314,42
19 866 314,42

18 088 279,39
18 105 121,36

19 866 314,42
19 866 314,42

18 088 279,39
18 105 121,36
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4.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot (€)

4.1.

Oman pääoman lisäykset ja vähennykset
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

Liite
11

2017

EMOYHTIÖ
2018

2017

18 700 000,00
18 700 000,00

18 700 000,00
18 700 000,00

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.
Lisäys apporttina
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

66 780 736,91
10 233 600,00
77 014 336,91

66 780 736,91
0,00
66 780 736,91

66 780 736,91
10 233 600,00
77 014 336,91

66 780 736,91
0,00
66 780 736,91

Edellisten tilikausien voitto 1.1.
Osingonjako
Edellisten tilikausien voitto 31.12.

51 737 062,59
-1 503 480,00
50 233 582,59

57 749 668,46
-4 600 200,00
53 149 468,46

25 718 007,57
-1 503 480,00
24 214 527,57

25 510 911,17
-4 600 200,00
20 910 711,17

1 367 195,41

-1 412 405,87

-84 922,90

4 807 296,40

Vapaa oma pääoma yhteensä

128 615 114,91

118 517 799,50

101 143 941,58

92 498 744,48

Oma pääoma yhteensä

147 315 114,91

137 217 799,50

119 843 941,58

111 198 744,48

Jakokelpoiset varat

128 615 114,91

118 517 799,50

101 143 941,58

92 498 744,48

560 000,00

30 595,54

0,00

0,00

7 061 363,78

7 031 363,78

0,00

0,00

Tilikauden voitto

4.2.

KONSERNI
2018

Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetuista tappioista
Laskennalliset verovelat
Poistoeroista

13

Poistoero on jaettu konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan rinnastettavaan osaan ja
laskennalliseen verovelkaan.
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KONSERNI
2018
4.3.

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta

14

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta

15

4.4.1. Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Konsernitilivelat

16

4.4.2. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstömenot
Tuloverot
Osatuloutukseen liittyvä ennakkolaskutus
Muut siirtovelat

17
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EMOYHTIÖ
2018

2017

125 577 605,34
125 577 605,34

118 583 138,85
118 583 138,85

105 000 000,00
105 000 000,00

107 500 000,00
107 500 000,00

4 413 390,70
4 413 390,70

2 800 000,00
2 800 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

0,00
7 065 808,14
7 065 808,14

4 421,06
19 754 746,23
19 759 167,29

265 848,16
3 183,03
0,00
248,39
269 279,58

102 841,84
1 194 856,75
0,00
0,00
1 297 698,59

6 493 435,78
4 265,69
823 841,32
1 019 575,07
8 341 117,86

TILINPÄÄTÖS

2017

4 548 848,13
1 194 856,75
0,00
0,00
5 743 704,88
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5.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

KONSERNI

Vuokra-/leasingsopimukset
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Leasingsopimukset
Vuokravastuut

2018

2017

2018

2017

340 902,78
599 745,04
940 647,82

111 417,72
302 064,00
413 481,72

9 393,00
0,00
9 393,00

5 784,71
0,00
5 784,71

734 738,52
1 906 055,50
2 640 794,12
3 581 441,93

327 665,93
377 580,00
705 245,93
1 118 727,65

13 828,58
0,00
13 828,58
23 221,58

0,00
0,00
0,00
5 784,71

10 800 000,00

10 800 000,00

10 800 000,00

10 800 000,00

Myöhemmin maksettavat
Leasingsopimukset
Vuokravastuut
Yhteensä
Summat on ilmoitettu arvonlisäverollisina
Vastuusitoumukset
Takaukset
Konserniin kuuluvan yhtiön puolesta

EMOYHTIÖ

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 31.12.2018 10 950 000 euroa. 			

Emoyhtiön omasta puolesta annetut
Meritaito Oy:llä on pankin myöntämä 5 000 000 euron takauslimiitti, josta oli käytössä
31.12.2018 1 597 996,39 euroa.

107 500 000,00

0,00

107 500 000,00

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.
Insta Airhow Oy:n osakkaat sitoutuvat yhtiön hallituksen niin esittäessä myöntämään yhtiölle liiketoiminnan kasvuvaiheen rahoittamiseksi yhteensä enintään kahdensadantuhanne (200
000) euron lisärahoituksen omistusosuuksien suhteessa. Lisärahoitus on joko oman pääoman tai vieraan pääoman ehtoista tai niitä kumpaakin sihten kuin yhtiön hallitus tarvittavat
rahoitusinstrumentit yhtiön edun kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla määrittelee. Meritaito Oy:n osuus tästä on 80 000 euroa, josta on 31.12.2018 nostamatta 40 000 euroa.

tullitakaus
Investointisitoumukset
Seuraavalla tilikaudella
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0,00

8 400,00

0,00

0,00

2 426 397,00

6 324 623,00

0,00

0,00
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6.

Johdannaiset (€)
Avoimet
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo
Sopimusten käypä arvo
Koronvaihtosopimuksilla on suojattu pitkäaikaista emoyhtiön ja tytäryhtiön lainaa.

Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä
Käytössä

KONSERNI
2018

2017

EMOYHTIÖ
2018

2017

42 975 000,00
-682 383,00

42 975 000,00
-116 099,00

37 500 000,00
-610 176,00

37 500 000,00
-104 058,00

9 250 000,00
1 420 909,99

250 000,00
133 138,85

0,00
0,00

0,00
0,00

Alv-palautusvastuut
Alv palautusvastuu kiinteistöistä vuonna 2018 on 599 399,44 euroa (vuonna 2017 485 586,81 euroa).
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2019

Pertti Saarela					Hanna Masala			
hallituksen puheenjohtaja			

Sinikka Mustakari				Ilpo Nuutinen
						varapuheenjohtaja

Antti Pankakoski				Mats Rosin

Kari Savolainen				Päivi Söderholm
Luettelo kirjanpitokirjoista,
tositteiden lajeista ja säilytystavoista

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2019

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT, JHTT
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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

Arctia Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet

Olemme tilintarkastaneet Arctia Oy:n (y-tunnus 2302573-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2018. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta
ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
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Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista

virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä,
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko
tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin
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nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 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.
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• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

heellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida,
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten
mukaisesti.

MUUT LAUSUNNOT

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti vir-

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä
on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 14.3.2019
Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö
Mikko Rytilahti
KHT, JHT
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Yhteiskuntavastuuraportoinnin periaatteet
Tämä vuosikertomukseen yhdistetty yhteiskuntavastuuraportointi on toteutettu seuraten valtion
omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen (3.11.2011) liitteen 3 (”Yritysvastuun raportointimalli valtio-omisteisille yhtiöille”)
ohjeita soveltuvin osin. Vuosikertomukseen on
myös kokonaisuudessaan sisällytetty liikenne- ja
viestintäministeriön aiemmin edellyttämän ilmastopoliittisen raportin (ILPO) osa-alueet, jotta raportoinnissa ei tapahdu katkoksia. Lisäksi on käsitelty
henkilöstötilinpäätöksen sisältöä. Vuosikertomus
kattaa ja korvaa nämä aiemmin ilmestyneet raportit.
Meritaito on tässä vuosikertomuksessa sisällytetty Arctian talouslukuihin soveltuvin osin, mutta
henkilöstön ja esimerkiksi polttoaineenkulutuksen
ja jätteiden tilastoinnin osalta Meritaidon lukuja ei
ole tässä esitetty. Vuosikertomuksen kokoamisesta
vastasivat Arctian ja Meritaidon viestintäpäälliköt.
Tilinpäätöksestä toimintakertomuksineen vastasi
talousjohtaja. Arctian kehityspäällikkö puolestaan
vastasi ympäristö- ja yhteiskuntavastuuosioiden
kokoamisesta ja koordinoinnista.
Tietojen kokoaminen yritysvastuuraportointia
varten tapahtui kussakin konsernin osassa niin, että
seurantatiedot toimitettiin Arctian kehityspäällikölle, joka koosti ja toimitti raportit. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että alukset seuraavat ja raportoivat lähinnä ympäristöön liittyviä asioita kuten
kulutusta ja jätemääriä. Nämä raportit toimitetaan
vuosiraportteina kehityspäällikölle. Ilmakehäpäästöjen laskeminen perustuu alusten kulutuksiin.
Taloudelliset luvut raportoi talousosasto. Luvut
syntyvät pääosin samassa prosessissa kuin toimin-
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takertomus ja tilinpäätöstiedot. Henkilöstöosasto
seuraa jatkuvasti henkilöstötilannetta ja työmatkustusta. Raporttiin annetaan tilanne tietyltä päivältä (31.12.2018). Turvallisuuspäällikkö tuottaa
työturvallisuuteen ja ympäristövahinkoihin liittyvän tiedon. Ylin johto täydentää raporttia soveltuvin osin.
Vuosikertomukseen yhdistetty yhteiskuntavastuuraportti käsitellään sekä Arctian johtoryhmässä,
että hallituksessa. Raportti julkaistaan Arctian
internetsivuilla.
Henkilöstömittarit
Raportoidut luvut vastaavat nimetyn ajankohdan
tilannetta (31.12.2018). Koko henkilöstö sisältää
myös osa-aikaiset ja ko. ajankohtana työsuhteessa
olevat määräaikaiset työntekijät.
Tapaturmataajuus
Työpaikkatapaturmien määrä on laskettu ottamalla lukuun kaikki vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat.
Tapaturmataajuus on laskettu jakamalla yllämääritelty LTI-luku (Lost-Time Injury) tehdyillä työtunneilla ja kertomalla summa miljoonalla. Päivittäisenä työaikana on kaavassa käytetty kahdeksaa
tuntia. Työtapaturmiin on laskettu sekä maa- että
merihenkilöstön tapaturmat ja jakoperusteena
on käytetty koko organisaation työtuntimäärää.
Kansainvälinen termi käytetylle tapaturmataajuuden laskentaperiaatteelle on LTIF (Lost-Time
Injury Frequency).

Hiilidioksidipäästöt
Alusten hiilidioksidipäästöt on laskettu IMO:n julkaisussa MEPC/Circ.471, 29 July 2005; “INTERIM
GUIDELINES FOR VOLUNTARY SHIP CO2 EMISSION
INDEXING FOR USE IN TRIALS” esitetyn laskentakaavan mukaisesti. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt on laskettu seuraavilla kertoimilla ja perustuen lentokilometreihin:
• alle 950 km 0,15 kg CO2 / km
• yli 950 km 0,11 kg CO2 / km.
Hiukkaspäästöt
Jäänmurtajien hiukkaspäästöt on laskettu päästökertoimilla, jotka on esitetty niitä varten VTT:n tutkimusraportissa Suomen vesiliikenteen päästöjen
laskentajärjestelmä MEERI 2008 (VTT-R- 08702-09).
Tutkimusraportissa on kuitenkin määritelty murtajien koneet hitaiksi 2-tahtikoneiksi [sic], eikä 4-tahtikoneiksi (raportin s. 11).
Jätemäärät
Alukset seuraavat jätemääriä tilavuuksina, jätteen
vastaanottajat puolestaan laskuttavat painomääräisesti. Aikaisemmissa raporteissa jätteet on alusten lakisääteisistä seurannoista (jäte- ja öljypäiväkirjat) poiketen raportoitu painomääräisesti.
Raportointia kehitettäessä päätettiin myös jätemäärien raportointi yhdenmukaistaa. Aiempina
vuosina laivojen raportoimia määriä on jouduttu
korjaamaan painomääräisiksi esimerkiksi jäteverolain (495/1996) mukaisilla kertoimilla.
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Sidosryhmät ja odotukset
SIDOSRYHMÄ

ODOTUKSET

Omistaja

Valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosasto

Investointikyky,
jäänmurron laatutavoitteissa
pysyminen, vakavaraisuus

Suorat
asiakkaat

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

Palvelukuvausten ja sopimusten mukaiset laadukkaat palvelut, vastuullinen
toiminta, kustannustehokkaat hinnat

Suomen vienti ja tuonti
Teollisuus
Varustamot

Nopeaa, luotettavaa ja laadukasta palvelua

Oma
henkilöstö

Maahenkilöstö
Merihenkilöstö

Vakavaraisuus, pitkäjänteistä
ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Muut sidosryhmät

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

Tiedonkulku, yhteistyö, oman
palvelutason pitäminen

Loppuasiakkaat
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Alueellisen toiminnan ymmär
täminen, yhteistyö, oman palvelutason pitäminen, kehittäminen

TILINPÄÄTÖS

SIDOSRYHMÄ

ODOTUKSET

Hinauksen toimijat

Kemin Satama

Tiedonkulku, yhteis
työ, kehittäminen

Öljyntorjunta ja
ympäristöasiat

Ympäristöministeriö
SYKE
Lamor

Tiedonkulku,
yhteistyö,
kehittäminen

Merenkulun
viranomaiset,
kansainväliset
järjestöt

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

Vastuullisuus,
tiedonkulku,
yhteistyö,
kehittäminen

Arktiset
toimijat

Ulkoministeriö
Arktinen neuvosto
Ilmatieteen laitos
Arktinen talousneuvosto

Vastuullisuus,
tiedonkulku,
yhteistyö,
kehittäminen

Muut sidosryhmät

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

Vakavaraisuus,
vastuullisuus,
tiedonkulku, yhteistyö,
kehittäminen
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