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Världens smidigaste 
trafik med hjälp av 
smarta tjänster 

Traffic Management Finland (TMF), som grundades 
2019, styr trafiken till lands, till havs och i luften. 
De trafikdata som bolaget erbjuder hjälper 
företag att skapa nya mobilitetslösningar för 
människor och varor. Smarta trafikstyrnings- och 
trafikledningstjänster, aktuella trafikdata och 
kompetensen hos bolagets 1 100 yrkespersoner 
förbättrar trafiksäkerheten, gör trafiken smidigare 
och bidrar till att minska utsläppen. Traffic 
Management Finland främjar hållbar mobilitet.

Årsöversikt 2019 
Strategi, centrala händelser under 

2019 samt ansvarsöversikt. 

Redogörelse för förvaltning och 
ersättningar 2019

Information om bolagets förvaltnings- 

och styrsystem samt verkställande 

direktörens och styrelseledamöternas 

löner och ersättningar.

Verksamhetsberättelse  
och bokslut 2019 

En beskrivning av verksamheten år 

2019 samt en sammanfattning av 

bolagets ekonomiska resultat och 

ekonomiska ställning.
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Vi befinner oss mitt i en verksamhetsmiljö 

som förändras snabbt. Förutom av den tek-

niska utvecklingen utmanas vi och hela tra-

fiksystemet också av bland annat klimat- och 

miljöfrågor, urbaniseringen och förändringen 

i åldersstrukturen.

Vårt mål är att Finland ska ha världens 

tryggaste, smidigaste och miljövänligaste tra-

fik. Vi har ambitiöst ställt ribban högt och vill 

vara världens bästa och effektivaste trafik-

styrningsbolag, som producerar och tillhan-

dahåller högklassiga trafikstyrnings tjänster, 

men också trafikdata av världsklass. På detta 

sätt hjälper vi aktörer inom trafikbranschen 

att skapa nya tjänster.

Intelligenta trafikstyrningstjänster och nya 

trafiktjänster som baserar sig på data i realtid 

förbättrar säkerheten och smidigheten ytter-

ligare, stödjer näringslivet, underlättar kon-

sumenternas vardag samt skonar miljön i så-

väl person- som godstrafik. Genom att verka 

Verkställande direktörens 
översikt

Under vårt första verksamhetsår 
har vi med säker hand skött våra 
kärnuppgifter inom styrning av sjö-, 
väg-, järnvägs- och flygtrafik och 
samtidigt börjat driva framåt flera nya 
utvecklingsprojekt. Vårt viktigaste mål, 
ett kompromisslöst säkerställande av 
trafiksäkerheten, har legat i centrum 
för alla våra aktiviteter – och fortsätter 
vara det i också i framtiden.
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Vi har ambitiöst 

ställt ribban 

högt och 

vill vara världens 

bästa och effektivaste 

trafikstyrningsbolag.”

tillsammans med olika trafikformer stärker vi 

vår förmåg att påverka hela trafiksystemet.

Dataplattformen som förenar alla trafik-

former, Digitraffic, genom vilken vi öppnar 

upp mångsidiga trafikdata för våra partner, 

har blivit ett kraftfullt verktyg för oss. För 

närvarande görs det redan miljontals sök-

ningar i plattformen varje dag. Till exempel är 

tidsmässigt rätt insatt information om att ett 

fraktfartyg blir försenat värdefull informa-

tion för företaget som skickar lång tradare till 

hamnen. Även allt fler konsumenter får tra-

fikdata som vi producerat till sina egna ter-

minaler före avresa, vilket underlättar rörlig-

heten. Vi tror att betydelsen av de trafikdata 

som vi producerat och av dataplattformen 

kommer att öka ytterligare i framtiden, då 

allt fler företag i trafikbranschen börjar säl-

ja  mobilitetstjänster som omfattar hela rese-

kedjan över trafikformsgränserna. 

Bakom Traffic Management Finlands verk-

samhet ligger den starka och progressiva 

trafiklagstiftning som riksdagen beslutat om, 

ägarstrategin som kommunikationsministe-

riet fastställt och en allmän strävan mot smi-

digare resekedjor. Målet för vår verksamhet 

är att främja en utveckling där smidiga rese-

kedjor som kombinerar olika kollektivtrafik-

former underlättar människors rörlighet och 

allt oftare erbjuder ett alternativ till använd-

ningen av egen bil. 

En kunnig, nöjd personal som har förmå-

ga att förnyas är det viktigaste för oss. Vi vill 

att Traffic Management Finland ska vara en 

av Finlands bästa och attraktivaste arbets-

platser och vi fäster särskild vikt vid både 

ledarskap och chefsarbete, vilka är i nyckel-

ställning för uppkomsten av vår nya före-

tagskultur och våra nya verksamhetssätt. 

Vi har redan fått de första bedömningarna 

om hur vi lyckats: resultaten visar att vi är 

på rätt väg. Vi bygger målmedvetet upp en 

allt bättre arbetsplats och som ett led i det-

ta ger vi cheferna ett starkt stöd i att förnya 

vår verksamhet. 

Under de kommande åren är förbättrad 

kostnadseffektivitet ett av de centrala må-

len för vårt bolag. I bolagets ledning har vi 

förbundit oss till det mål som ägaren fast-

ställt, dvs. att under strategiperioden öka 

tjänsteproduktionens effektivitet och sam-

hälleliga genomslag. Om investeringarna i 

utvecklingen av vår verksamhet genomförs 

enligt de ursprungliga planerna, kommer 

bolaget att producera trafikstyrningstjäns-

ter mer kostnadseffektivt än tidigare och på 

en bättre säkerhetsnivå. Väsentliga meto-

der för att nå detta mål kommer att vara att 

höja automationsnivån, minska det manuel-

la arbetet, optimera verksamhetsnätverket 

samt en allmän kostnadsmedvetenhet och 

kostnadseffektivitet. 

Vårt andra verksamhetsår fortsätter ut-

ifrån ett bra utgångsläge. Vår strategi, som 

färdigställdes hösten 2019, ger en tydlig 

riktning och ett existensberättigande för vårt 

bolag. Vi fortsätter att målmedvetet genom-

föra våra strategiska spetsprojekt inom alla 

trafikformer och på trafiksystemnivå samt 

utvecklar verksamhetens ansvarsfullhet 

ytterligare.

Jag vill rikta ett varmt tack till hela vår 

personal för deras utmärkta insats un-

der vårt första verksamhetsår och våra in-

tressentgrupper för deras konstruktiva 

samarbete. 

Pertti Korhonen



6

ÅR 2019 VERKSAMHETSMILJÖ OCH STRATEGI AFFÄRSVERKSAMHET ANSVAR

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / ÅRSÖVERSIKT 2019

Nyckeltal för 2019

280 000

40 00022230 000

500 000 1 103
ledda flygningar och över 430 000 
landningsbaneoperationer per år

miljoner kilometer med personbilmiljoner euro*fartygsbesök inom utlandstrafiken per år 

ledda tågturer per år  anställda  

 
Omsättning

* räkenskapsperioden 2019 (9.9.2018–31.12.2019)

(31.12.2019)
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VTS Finland tillhandahåller handelssjöfarten 

och den övriga sjötrafikens fartygstrafikservice 

samt upprätthåller säkerhetsradioverksamhet. 

VTS Finland övervakar sjötrafiken dygnet runt, 

varje dag på året. Dess uppgift är att säkerställa 

en trygg och smidig fartygstrafik och att skydda 

den marina miljön. 

Tjänsterna för sjötrafikstyrning  
omfattar bland annat
• fartygstrafikservice 

• säkerhetsradioverksamhet 

• övervakning av internationella havsområden 

• radionavigationstjänster. 

Finrail svarar för sin del varje år för över 

500 000 avgångar och 82 miljoner passagerares 

resor. Finrail har till uppgift att säkerställa att 

passagerarna och godstrafiken kommer till sina 

destinationer tryggt och smidigt. 

Tjänsterna för järnvägtrafikstyrning  
omfattar bland annat
• trafikstyrning på järnvägarna 

• trafikplanering för att samordna banarbeten 

och trafik 

• kapacitetshantering 

• verksamhet på driftcentralerna 

• passagerarinformationstjänster  

gällande tågresor 

• ansvar för säkerhetsövervakning och  

teknisk övervakning 

• sakkunnig- och utbildningstjänster.

ANS Finland erbjuder säkra, punktliga och kon-

kurrenskraftiga flygtrafiktjänster i Finland, i värl-

dens miljövänligaste luftrum. Målet är att flyg-

trafiken ska stödja Finlands framgång på ett 

övergripande sätt. 

Tjänsterna för flygtrafikstyrning 
omfattar bland annat 
• ledning av användningen av det finländska 

luftrummet samt flygvägs- och flygtrafiktjäns-

terna på 22 flygplatser i Finland. 

• planering och upprätthållande av den infra-

struktur och de system som flygtrafiktjänsten 

behöver enligt internationella krav 

• specialuppgifter gällande flygräddning och 

territorialövervakning 

• utbildnings- och konsulttjänster.

ITM Finland svarar för ledningen av vägtrafiken 

på Finlands landsvägar. Det erbjuder och utveck-

lar tjänster som för sin del möjliggör en trygg och 

smidig trafik i vägnätet varje dag på året. 

Tjänsterna för trafikstyrning på vägarna 
omfattar bland annat
• operativ trafikledning på vägtrafikcentralerna 

• skötsel av tekniska system i vägtunnlar och väx-

lande trafikskyltar längs landsvägarna 

• vägvädersystem 

• informationstekniska och datakommunikations-

tekniska tjänster 

• öppna data om aktuella vägtrafik- och 

förhållandeuppgifter. 

Affärsverksamheten i korthet

Finrail Ab Intelligent Traffic Management 
Finland Ab (ITM Finland)

Vessel Traffic Services  
Finland Ab (VTS Finland)

Air Navigation Services  
Finland Oy (ANS Finland)

80,2 74,4 44,0 21,7
miljoner euro miljoner euro miljoner euro miljoner euro

Omsättning Omsättning Omsättning Omsättning



8

ÅR 2019 VERKSAMHETSMILJÖ OCH STRATEGI AFFÄRSVERKSAMHET ANSVAR

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / ÅRSÖVERSIKT 2019

Traffic Management Finland inledde verksamheten  
– den höga servicenivån bevarades 

Bolaget inledde sin verksamhet i januari 2019. 

Det siktar mot världens säkraste, smidigaste och 

miljövänligaste trafik. För att uppnå detta strävar 

bolaget att erbjuda världens bästa trafikstyrning och 

trafikdata.

Bolaget förenar fyra trafikformer på ett unikt sätt. 

Medan det nya bolaget byggdes upp erbjöd alla dotter-

bolag, ANS Finland, ITM Finland, VTS Finland Finrail, 

högklassig och störningsfri trafikstyrning och bevarade 

en hög säkerhetsnivå.

I oktober offentliggjorde koncernen sin nya strategi – 

världens smidigaste trafik med hjälp av smarta tjänster. 

Offentliggörandet samlade närmare tvåhundra part-

ners till seminariet ”Toimiva liikenne, menestyvä Suomi” 

(En fungerande trafik, ett framgångsrikt Finland).

 

Sjötrafikcentralerna förhindrade tio grundstötningar 

Vid VTS Finlands sjötrafikcentraler, som sköter säker-

heten inom sjötrafiken, var år 2019 livligt, eftersom 

sammanlagt 658 avvikelser inom fartygstrafiken regist-

rerades under året. VTS Finland förhindrade även tio 

möjliga grundstötningar. 

Ny teknologi gör tågpassagerarnas resor smidigare 

Under senhösten tog Finrail i bruk ny teknologi för att göra 

 passagerarinformationen för järnvägskunder smidigare. Ett nytt 

utropssystem testas på Alberga station i Esbo, och nya   utrops- 

och skärmsystem tas i bruk i hela landet under 2020. Dessutom 

publicerades den nya tjänsten Junalähdöt.fi som erbjuder 

 tidtabellsinformation i realtid via mobila enheter och datorer.

Höjdpunkter år 2019 

Sjötrafikcentralerna förhindrade  

tio grundstötningar under 2019.
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Ny affärsverksamhet genom tunnlarna på Ring I  
och i mellersta Böle 

Längs Ring I i Kägeludden i Esbo öppnade en ny, när-

mare 500 meter lång tunnel i juni 2019. ITM Finland 

medverkade i planeringen, byggandet och testningen 

av de trafiktekniska systemen. Bolagets vägtrafikcentral 

svarar i fortsättningen även för övervakningen och styr-

ningen av tunneln. 

De nya trafiktunnlarna vid Industrigatan-Lokvägen i 

mellersta Böle öppnade i oktober. Helsingfors vägtrafik-

central, som ingår i vägtrafikstyrningen, svarar för tra-

fiksäkerheten och störningshanteringen i tunnlarna. 

  

Betydande steg och resultat inom produktion och 
tillhandahållande av trafikdata 

Under året satsade TMF på plattforms- och datatjänster. 

Tack vare bolagets nya applikation Trafikläget kan trafik-

läget följas i realtid enkelt även via mobilen. 

Digitraffic-tjänsten ökade i popularitet under året: redan 

14 miljoner gränssnittsanrop per dag gjordes via tjänsten. 

Allt fler finländare underlättar sin rörlighet med hjälp av 

trafikinformation i realtid. 

Under 2019 fick även det europeiska samarbetet för sam-

manställning och tillhandahållande av information om för-

hållanden och störningar i vägtrafiken ett starkt mandat, 

då en samarbetsgrupp bestående av olika länders myndig-

heter, tjänsteproducenter samt fordonstillverkare – däri-

bland TMF – kom överens om att främja användningen av 

trafikdata. Genom att utnyttja trafikdata påskyndas ska-

pandet av konkreta tjänster som förbättrar trafiksäker-

heten genom att till exempel dirigera trafiken förbi ställen 

med trafikstockningar. 

Stora miljöfördelar med standardiserade 
inflygningsvägar för flygplan 

På Helsingfors-Vanda flygplats togs i april 2019 i bruk 

nya inflygningsvägar, tack vare vilka flygresorna blev 

kortare. De maximerar även användningen av metoden 

för gröna inflygningar, dvs. kontinuerlig glidflygning, och 

minskar därigenom bränsleförbrukningen, koldioxid-

utsläppen och bullret. På årsnivå förkortas flygningarna 

med en sträcka som motsvarar 25 varv runt jorden. 

Under året avancerade även projektet FINEST, som sik-

tar mot samarbete inom flygtrafiktjänst mellan Finland 

och Estland, och luftrumssimulationer startade på 

dotterbolagets läroanstalt Avia College. 

Tack vare inflygningsvägar förkortas 

flygresorna på årsnivå med en sträcka 

som motsvarar 25 varv runt jorden.
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VERKSAMHETSMILJÖ  
OCH STRATEGI
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Trenderna har en kraftig inverkan på trafi-

ken. Urbaniseringen ökar efterfrågan på kol-

lektivtrafik och fungerande resekedjor i Fin-

lands tillväxtcentra, medan det samtidigt blir 

allt mer utmanande att säkerställa heltäckan-

de, grundläggande mobilitetstjänster utanför 

städerna. En åldrande befolkning använder 

mer kollektivtrafik, och den ökade miljömed-

vetenheten ändrar konsumentbeteendet i 

en mer energieffektiv och utsläppssnål rikt-

ning. Att gå eller cykla kortare sträckor tros 

också öka i popularitet. Samtidigt önskar 

människor individuella lösningar när det gäl-

ler rörlighet. 

Människors mobilitetsbehov betjänas av 

smarta trafiktjänster som utnyttjar teknolo-

gi och som vi ännu inte ens kan fantisera om. 

Bilägande kommer delvis att bytas ut mot 

delningsekonomi. Verksamhets modeller för 

transporter som en tjänst gör resekedjor som 

kombinerar olika trafikformer smidiga och 

lätta att använda. Tjänster som överskrider 

Megatrenderna påskyndar brytningstiden 
inom trafik och mobilitet

rese- och transportkedjor kommer att under-

lätta konsumenternas liv: i framtiden går 

det allt oftare att ta reda på rutter och köpa 

biljett från Helsingfors till Karlö med ett 

knapptryck. 

Framtidens trafik präglas också av flexibi-

litet: människor söker en lösning som lämpar 

sig för deras gällande situation. Det kan vara 

fråga om till exempel att ta sig fram till fots, 

resa med tåg, dela skjuts, använda delade 

fordon eller använda autonoma fordon som 

förmedlar data.

VERKSAMHETSMILJÖ OCH MEGATRENDER

Megatrenderna i vårt samhälle, 
till exempel klimatförändringen, 
den åldrande befolkningen och 
urbaniseringen, kommer att inverka 
på Traffic Management Finlands 
verksamhetsmiljö i allt snabbare 
takt under de kommande åren. 

Människors mobilitets

behov betjänas av smarta 

trafiktjänster som utnyttjar 

teknologi och som vi ännu inte ens kan 

fantisera om.”
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Megatrenderna 
bjuder på möjligheter 
och utmaningar

Digitala tjänster 
rullar in

Från ägande till 
delningsekonomi

Urbaniseringen 
framskrider

Befolkningen åldras

Klimatförändringen 
utmanar

Världens tryggaste, smidigaste 
och miljövänligaste 
trafik med hjälp av 
smarta tjänster

Smarta tjänster 
för trafiken

FÖR MEDBORGARNA
En trygg och 
smidig trafik SMART 

EKOSYSTEM
Nya tjänster, 

export och utländska 
investeringar

FÖR SAMHÄLLET
Säkerhet, tillväxt 

och arbete

-50%
mindre 

trafikutsläpp 
senast 2030

FÖR FÖRETAGEN
Effektiv 
logistik

8 md €
Företagens 

trafikkostnader

14 md €  
Privathushållens 
trafikkostnader

5 md €  
Den offentliga 
förvaltningens 
trafikutgifter

1 md €  
Inrikestrafikens 

utsläpps-
kostnader

En lägesbild i realtid och med 

framförhållning om trafiken

Intelligent trafikstyrning

Från trafikformer 

till resekedjor

Autonoma trafikmedel 
som förmedlar data

Nya 
mobilitetsformer
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Världens smidigaste trafik 
med hjälp av smarta tjänster

TMFG:s strategi

VISION

MISSION

FRAMGÅNGS-
METODER

Finland har världens tryggaste, 
smidigaste och miljövänligaste trafik     

Världens bästa trafikstyrning 
och trafikdata

• Trygg och smidig trafik
• Partnerskap och nya tjänster
• Effektiv verksamhet
• Bra ledarskap och förnyelseförmåga
• Ökning av samhälleligt genomslag
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STRATEGI

TMF:s påverkningsdirektör Mikko 
Saariaho, vilken roll har bolaget i att 
utveckla framtidens trafik?

”Megatrenderna formar finländarnas rör-

lighetssätt snabbt. Befolkningen åldras och 

vårt samhälle urbaniseras, och följaktligen 

kommer kollektivtrafikens betydelse att öka. 

Människor vill kunna röra sig mer flexibelt 

och bekvämt, och fordonsägande kommer 

delvis att bytas ut mot delningsekonomi. 

Samtidigt ändrar klimatförändringen konsu-

mentvanorna och sätter press på att minska 

trafikens klimatavtryck.

TMF vill vara med om att skapa världens 

tryggaste, smidigaste och miljövänligaste tra-

fik i Finland. Visionen är också i linje med må-

let att halvera trafikens utsläpp fram till 2030, 

som ingår i Finlands regeringsprogram.

Målet är ambitiöst: I dagens läge är trafi-

ken i Finland effektiv och högklassig interna-

tionellt sett, men vi har inte lyckats lika bra 

i att minska till exempel dödsfallen i trafiken 

och vägtrafikutsläppen som vissa konkurrent-

länder. Det finns alltså mycket att göra. TMF 

kan verka i centrum för brytningspunkten i 

trafiken genom att utöver smarta trafiktjäns-

ter också erbjuda trafikdata och en dataplatt-

form i världsklass åt sina partners. Bolaget 

tror att Finland kan bli en föregångare inom 

smarta trafiklösningar, och denna utveckling 

vill det också påskynda.”

Hur lyckas TMF med sitt mål?
För att uppnå visionen erbjuder bolaget värl-

dens bästa trafikstyrning och trafikdata. De 

trafikstyrningstjänster som bolaget produ-

cerar har en central inverkan på att Finland 

kan nås med flyg och järnväg och att väg- och 

sjötrafiken löper smidigt och  säkert. Bola-

gets tjänster stödjer medborgarnas rörlig-

het, svarar mot näringslivets transportbe-

hov och stödjer säkerhetsmyndigheternas 

verksamhet. 

Smart mobilitet förutsätter allt mer intel-

ligent trafikstyrning och trafikdata. TMF för-

enar på ett globalt unikt sätt kompetensen 

inom alla trafikformer och en trafiklägesbild 

i realtid, och tack vare detta kan bolaget och 

Traffic Management Finlands 
ambitiösa mål är att skapa 
världens tryggaste, smidigaste 
och miljövänligaste trafik i 
Finland. För att uppnå detta 
erbjuder det världens bästa 
trafikstyrning och trafikdata.

partners som utnyttjar data som bolaget pro-

ducerar granska och utveckla trafiken som en 

helhet. 

Bolaget kan tillsammans med sina part-

ners skapa trafiktjänster som är till nytta för 

hela samhället: med hjälp av teknologi kan 

olika trafikformer till exempel kombineras till 

smidiga resekedjor och trafikflöden kan opti-

meras effektivt längs nuvarande leder, vilket 

gör det möjligt att rikta in trafikledsinveste-

ringar förnuftigt. 

Öppna data som bolaget tillhandahåller 

aktörer i trafikbranschen har en central roll i 

att påskynda trafikens brytningstid. Genom 

att utnyttja öppna data kan nya tillväxt- och 

exportmöjligheter öppnas upp för finländska 

och internationella innovatörer – och samti-

digt får medborgarna säkrare, smidigare och 

miljövänligare trafiktjänster.”

Världens smidigaste trafik med hjälp av smarta tjänster
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Ökning av samhälleligt 
genomslag

• Mer trafikdata och 

dataförädling 

• Nya tjänster tillsammans med 

partners

• Stöd till tillväxten på 

trafikmarknaden

• Minskade trafikutsläpp

• Ökad popularitet för 

kollektivtrafik 

• Effektiviserade logistiska 

kedjor bl.a. med hjälp av en 

lägesbild i realtid

• Stärkt övergripande säkerhet

Traffic Management Finlands fem grundläggander principer för framgång

Trygg och smidig trafik

• Bolaget ser till att trafiken 

är trygg, smidig och 

miljömässigt hållbar, även när 

trafikvolymerna ökar.

• Bolaget utvecklar 

säkerhetskulturen inom sin 

egen verksamhet och genom 

hela värdekedjan.

• Bolaget samarbetar 

med försvars- och 

säkerhetsmyndigheterna.

Partnerskap och nya tjänster

• Bolaget möjliggör tillväxten 

på trafikens tjänstemarknad 

samt trafikinnovationer 

och exportprodukter 

genom att erbjuda 

ekosystemet plattforms- och 

informationstjänster.

Effektiv verksamhet

• Bolaget producerar 

tjänsterna effektivt och ökar 

automationsgraden.

• Bolaget utnyttjar interna 

synergier, skapar effektiva 

och enhetliga stödtjänster 

samt verkar lönsamt inom 

alla delområden. 

Bra ledarskap och 
förnyelseförmåga

• Bolaget säkerställer rutiner 

för bra chefsarbete och 

ledarskap, utvecklar 

personalens kompetens, 

organisationen, 

verksamhetsmodeller och 

-kultur så att de stödjer 

både koncernens och 

trafiksystemets funktion och 

förnyelse.

1 2 3 4 5
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Konsekvenser och fördelar för samhället
Traffic Management Finland är mer än summan av dess delar. Bolaget verkar i brytningsskedet för kraftfulla megatrender, 
där det kan påverka den finländska mobiliteten avsevärt. Genom att stödja ekosystemet för trafiken och aktörerna 
i det kan vi tillsammans skapa nya tjänster och innovationer för en bättre framtid i trafiken. 

Utgångspunkterna för vårt arbete

Uppdrag

Vi styr trafiken till lands, till havs och i luften. De 

trafikdata som vi erbjuder hjälper företag att skapa 

nya mobilitetslösningar för människor och varor. 

Smarta trafikstyrnings- och ledningstjänster samt 

aktuella trafikdata förbättrar trafiksäkerheten, 

gör trafiken smidigare och minskar samtidigt 

utsläppen. 

Ekonomi

• En stark balansräkning

• Omsättning från försäljning av tjänster 221,9 

miljoner euro (räkenskapsperiod 2019: 

19.9.2018–31.12.2019).

Människor

• Över 1 100 anställda i verksamhetsställen på 

29 orter

• Samarbete och gemensamt värdeskapande 

med partner och andra intressentgrupper

Verktyg

• System och anordningar 

• 44 trafikstyrningscentraler

• Trafikdataplattformen Digitraffic

Framgångsmetoder

Strategi

1. Trygg och smidig trafik.

2. Partnerskap och nya tjänster.

3. Effektiv verksamhet.

4. Bra ledarskap och förnyelseförmåga.

5. Ökning av samhälleligt genomslag.

Resultaten från vårt arbete

Nya lösningar och innovationer

• Utveckling av plattformen Digitraffic 

samt möjliggörande och påskyndande av 

innovationer hos aktörer i trafikbranschen

• Ökad användning av trafikdata, cirka 14 

miljoner gränssnittsanrop per dag 

• Smarta lösningar och tjänster

Fungerande och pålitliga 
bastjänster

• Flygtrafik: 280 000 ledda flygningar 

och över 430 000 operationer på 

landningsbanan per år

• Bantrafik: 500 000 styrda tågavgångar 

per år 

• Sjötrafik: 30 000 fartygsbesök 

i utlandstrafik per år, 8 600 000 

transporterade ton i utlandstrafik per 

månad

• Vägtrafik: Färdade sträckor per dag 

på vägar som vi övervakar: 9 300 000 

kilometer med lastbil, 110 000 000 

kilometer med personbil, 1 700 000 

kilometer med buss 

Ett smidigt och tillgängligt Finland

• Förbättrad säkerhet och smidighet i trafiken. 

• Olyckor och undantagssituationer på 

miniminivå.

• Effektiva och heltäckande rese- och 

transportkedjor. 

• Information i realtid på trafiksystemnivå 

garanterar optimerade resekedjor, en 

kostnadseffektiv logistik och en god 

kundupplevelse.

• Styrnings- och informationstjänster i 

världsklass attraherar trafikoperatörer till vår 

marknad.

Ett säkert trafiknät

• Förebyggande av olyckor, information och 

snabb korrigering av störningar minskar 

person-, material- och miljöskador. 

• Våra tjänster möjliggör en effektiv 

myndighetsverksamhet, som tryggar Finlands 

övergripande säkerhet.

• Förutseende av förändringar på 

trafiksystemnivå säkerställer ett säkert och 

effektivt trafiksystem.

Miljövänlig mobilitet

• Våra tjänster möjliggör en mindre 

energi- och materialförbrukning samt 

utsläppsminskningar. 

• Genom att förebygga olyckor undviker vi 

olje- och kemikalieutsläpp i naturen.

Stark nationalekonomi och 
konkurrenskraftiga företag

• Totaloptimeringen av investeringar 

och underhåll samt effektivitet 

skapad av automatisering medför 

kostnadsbesparingar för samhället och 

användarna.

• Våra heltäckande trafikdata i realtid 

möjliggör utvecklingen av nya tjänster.

Konsekvenser och fördelar för samhället
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AFFÄRSVERKSAMHET
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ANS Finland säkerställer att flygtrafiken är 

säker och att inga fördröjningar uppstår samt 

garanterar att Finland, som stöder sig kraf-

tigt på flygtrafik, är tillgängligt dygnet runt, 

alla dagar på året. Dessutom har bolaget 

specialuppgifter gällande flygräddning och 

territorialövervakning. 

I början av 2019 blev nya Traffic Manage-

ment Finland bolagets ägare. Därefter upp-

daterades flygtrafiktjänstens strategi för den 

kommande femårsperioden. Data som tra-

fikstyrningsbolaget producerar om flygtrafi-

ken skapar en grund för reserelaterade inn-

ovationer som kombinerar olika trafikformer. 

Målet är att detta ska öka flygtrafiktjänstens 

samhälleliga genomslag ytterligare. 

Flygtrafiktjänstens mål i verksamheten är 

kundorientering, smidighet och effektivitet. 

En kunnig personal är dess största resurs. 

ANS Finland garanterar säkerheten  
i flygtrafiken i Finland

Air Navigation Services Finland 
Oy (ANS Finland) ansvarar för 
ledning av användningen av det 
finländska luftrummet samt för 
flygvägs- och flygtrafiktjänsterna 
på flygplatserna. Flygplanen 
rör sig inom det kontrollerade 
luftrummet i enlighet med 
flygledningens anvisningar. 

FLYGTRAFIKTJÄNST

Servicelöftet uppfylldes i den nya 
koncernen
Bolagets år präglades av övergången till 

TMF. Det uppfyllde målmedvetet sitt ser-

vicelöfte under den pågående förändring-

en: inom områdeskontrolltjänsten samt 

nätverksflygplatserna förekom inga fördröj-

ningar alls och inga flyg blev inställda på 

grund av orsaker som beror på flygtrafik-

tjänsten. Även säkerhetsmålen uppnåddes.

Under 2019 förnyade bolaget även flyg-

ledarnas kollektivavtal och förbättrade sin 

kostnadseffektivitet: under 2020 kommer 

serviceavgifterna för flygtrafiktjänsten att 

sjunka inom områdeskontrolltjänsten och på 

Helsingfors-Vanda med cirka 12 procent. 

Serviceavgifterna 
för flygtrafiktjänsten 
kommer att sjunka 
inom områdeskontroll
tjänsten och på 
HelsingforsVanda 
med cirka 12 procent 
under 2020.
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Flygtrafiktjänst med hjälp av 
fjärrkontrollanslutningar 
Under året utvecklade bolaget tillsammans 

med flygplatsoperatören Finavia ett i Europa 

unikt Multi-ROT-koncept, där en flygledare 

samtidigt kan svara för flygtrafiktjänsten på 

flera flygplatser med hjälp av fjärranslutning-

ar. Med hjälp av distansflygledningstorn för-

söker man förbättra kostnadseffektiviteten 

i flygtrafiktjänsten och upprätthålla en till-

räcklig servicenivå även på flygplatser med 

lite trafik.

Konceptet sändes år 2019 till Trans-

port- och kommunikationsverket Traficom 

för godkännande. Under 2020 fattar bolaget 

tillsammans med Finavia det slutliga beslu-

tet om både det tekniska systemet och de 

flygplatser där verksamheten eventuellt ska 

inledas. 

Ny applikation för kontroll av 
drönartrafik
Under året arbetade ANS Finland också 

med en applikation för luftrumskontroll som 

bland annat skulle göra kontrollen av drönar-

trafik säker och flexibel. Obemannade, fjärr-

styrda luftfarkoster och modellflygplan, dvs. 

drönare utvecklas och blir snabbt vanligare. 

Därför är det viktigt att hitta lösningar för en 

flexibel och säker samordning av traditionell 

och obemannad luftfart. Lagstiftningen om 
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FINESTprojektet 
skapar samarbete inom 
flygtrafiktjänsten mellan 
Finland och Estland

Europeiska unionen kräver att 

medlemsländerna minskar kost-

naderna för luftfartstrafiken. Ett 

av svaren är det ur ett europeiskt 

perspektiv unika FINEST-projek-

tet, som ANS Finland genomför 

tillsammans med Estonian Air 

Navigation Services (EANS), som 

tillhandahåller flygtrafiktjänster i 

Estland. 

FINEST-programmets mål är att skapa en omgivning där flygtrafiktjänster kan produce-

ras över statsgränserna. Tack vare tjänsten kan serviceproducenten i respektive land er-

bjuda tjänster till den andra – piloter kan alltså betjänas av antingen Estlands eller Fin-

lands flygledning i det gemensamma luftrummet. 

FINEST bidrar med ökad effektivitet i verksamheten och minskade utsläpp när luft-

rummet som leds gemensamt erbjuder flygbolagen optimala flygvägar som är så 

raka som möjligt. Tack vare programmet kan flygtrafiktjänsten i Estland även utnytt-

ja områdeskontrolltjänstens väjningsplats i Helsingfors-Vanda som kan tas i bruk i 

undantagssituationer. 

Implementeringsfasen i projektet, som hör till ANS Finlands spetsprojekt, startade år 

2019. Avsikten är att en verksamhetsmodell i enlighet med FINEST-projektet ska tas i 

bruk i tre steg, det sista år 2022.

obemannade modellflygplan preciseras yt-

terligare, och år 2019 blev det inte klart 

hur tjänsterna inom det lägre luftrummet 

(U-space) ska anordnas för användarna, och 

därför fortsätter arbetet år 2020. 

Ytterligare omsättning genom 
försäljning av utbildning och tjänster 
Varje höst startar i bolagets läroanstalt Avia 

College ett ubildningsprogram för utbildning 

av flygledare. I Avia College utbildas även 

utländska flygledare för den internationel-

la marknaden. Målet är även att delta i upp-

handlingar om flygtrafiktjänster som öppnas i 

Europa med eftertanke. Europeiska unionen 

vill harmonisera det europeiska luftrummet 

och öka konkurrensen inom serviceproduk-

tion, och bolaget försöker bland annat på det-

ta sätt säkerställa konkurrenskraften för sin 

verksamhet på den föränderliga marknaden. 

Bolaget tillhandahåller sina tjänster även 

för andra tjänsteleverantörer. Det har en ge-

digen erfarenhet och yrkeskompetens inom 

luftrumsplanering och i synnerhet säker-

hetsledningsuppgifter. Denna expertis er-

bjuds nu särskilt till aktörer inom sjö-, väg- 

och järnvägstrafiken.

Dotterbolaget 

uppfyllde 

målmedvetet 

sitt servicelöfte under den 

pågående förändringen: inom 

områdeskontrolltjänsten samt 

nätverksflygplatserna förekom 

inga fördröjningar alls, och 

inga flyg blev inställda på 

grund av orsaker som beror på 

dotterbolaget.” 
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Finrail säkerställer en smidig  
järnvägstrafik

TRAFIKSTYRNING PÅ JÄRNVÄGARNA

Bolaget ansvarar också för säkerhetsöver-

vakning och teknisk övervakning. Dessutom 

tillhandahåller bolaget sakkunnig- och utbild-

ningstjänster till bland annat aktörer inom 

järnvägsbranschen. Inga tåg går utan trafik-

styrning. I praktiken skulle järnvägs trafiken 

stanna utan bolagets yrkes kunniga och kom-

petenta personal.

Trafikstyrningen på järnvägarna har ett 

betydande samhälleligt värde: den ansva-

rar varje år för över 500 000 avgångar och 

82 miljoner passagerares trygga och smidiga 

resor. Målet är att för sin del förbättra tåg-

trafikens konkurrenskraft och popularitet, 

eftersom tågtrafiken bland annat skapar 

Finrail ansvarar  
för säkra och  
smidiga resor för 82  
miljoner passagerare.

Finrail Ab:s tjänster omfattar trafikstyrning på järnvägarna, trafikplanering 
för att samordna banarbeten och trafik, kapacitetshantering, driftscentral-
verksamhet samt passagerarinformationstjänster gällande tågresor.
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mindre utsläpp och förbrukar mindre energi 

än andra trafikformer. 

Finrail har åtagit sig att producera värl-

dens säkraste och mest avancerade järn-

vägstrafikstyrning med smarta system. 

Personalen, som förhåller sig entusiastiska 

till arbetet, förtjänar ett tack. Bolaget kom-

mer även i fortsättningen att satsa på att 

fördjupa deras kompetens.

Trafikstyrnings- och fjärrstyrnings
system för Finrail
I början av 2019 övergick driften och ut-

vecklingen av trafikstyrnings- och fjärr-

styrningssystemen från Trafikverket (nuv. 

Trafik ledsverket) till Finrail. I samband med 

överföringen av systemen, bantrafikcentra-

len, säkerhetsövervakningen och den teknis-

ka övervakningen flyttade även nya experter 

till dotterbolaget från Trafikverket. 

Bolagets kundrelation till Trafikledsverket 

baserar sig på ett strategiskt partnerskap, och 

samarbetet har förbättrats ytterligare under 

året. Rollerna har blivit tydligare, kommunika-

tionen har effektiviserats och samarbetspart-

nerna har en gemensam, delad vision.

Spetsprojekten drivs  
målmedvetet framåt
Efter övergången till TMF har järnvägs-

trafikstyrningens strategi uppdaterats och för 

Efter övergången till 

Traffic Management 

Finland har 

järnvägstrafikstyrningens 

strategi uppdaterats och för 

dotterbolaget har vi slagit 

fast spetsprojekt som vi 

målmedvetet driver framåt.”

dotterbolaget har vi slagit fast  spetsprojekt, 

som Digirata, kvalitetsförbättringar i järn-

vägstrafikstyrningen och ökad automation, 

som vi målmedvetet driver framåt. Du hittar 

mer information om spetsprojekten på TMF:s 

webbplats.

Kapacitetshantering till Finrail
I början av 2019 började bolaget produce-

ra kapacitetshanteringstjänster inom järn-

vägstrafiken för Trafikledsverket. Uppgiften 

är att möjliggöra det utrymme som alla aktö-

rer behöver i bannätet jämlikt och så att tra-

fiken löper smidigt, punktligt och säkert. 

Under 2020 kommer bolaget att expan-

dera tjänsten till spårkapacitethantering på 

bangårdarna i Helsingfors och Ilmala. Av den-

na anledning startade bolaget år 2019 en to-

talreform av kapacitetshanterings systemet. 

Med reformen, som fått namnet Saaga, ef-

tersträvas en optimering av bannätets drift, 

en allt bättre lägesbild, fram förhållning för 

 trafiksituationer och automatisk identifiering 

av eventuella konflikter.

Att dela och upprätthålla lägesbilden på 

bangårdarna med olika aktörer är en viktig 

del av både planeringen och den operativa 

trafikdriften. Systemhelheten kommer steg-

vis också att ersätta linjekapacitetshante-

ringen i det nuvarande LIIKE-systemet. 

Säkerheten ligger på en god nivå
Säkerhet är ytterst viktigt för Finrail i all 

verksamhet. Under 2019 inträffade inga all-

varliga olyckor eller skador på grund av tra-

fikstyrning. Verksamhetsplanen för säkerhe-

ten förverkligades nästan i sin helhet. 

Utveckling av säkerheten är ett långsiktigt 

arbete och en del av åtgärderna fortsätter till 

stor del även under 2020. Data säkerhetens 

betydelse ökade år 2019 på grund av system 

som bolaget tog över ansvaret för, och bety-

dande satsningar gjordes i datasäkerheten 

under 2019. Arbetet fortsätter under 2020. 

Helheten för ledning genom 
information samt analys avancerade 
Ett av järnvägstrafikstyrningens centrala 

strategiska projekt är helheten för ledning 

genom information samt analys. Våren 2019 

startade ett informationsresursprojekt för att 

överföra alla data som bolaget samlat till en 

molntjänstbaserad informationsresurs. Fram 

till slutet av 2019 hade de viktigaste uppgif-

terna och analysen överförts till den nya mil-

jön. I slutet av året öppnade den första data-

anslutningen i realtid.

År 2019 började bolaget dela data med 

intressentgrupper. Genom att dela data 

försöker man skapa bättre möjligheter för 

intressentgrupperna att utveckla egna 

analysverktyg och egen verksamhet som 

https://tmfg.fi/sv/finrail/dragkraften-hos-jarnvagstrafiken-central-i-finrails-strategi
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helhet. När data delas mellan olika aktörer, 

gynnas hela järnvägsbranschen och därige-

nom även tjänsternas slutanvändare. 

RAMI och KAKOprojekten  
i full gång 
Systemet för att förnya det riksomfattande 

passagerarinformationssystemet RAMI var 

i full gång år 2019. När projektet slutförs, 

medför det förnyelser i såväl utrops- som 

skärmsystem och garanterar mer informa-

tion i realtid åt tågpassagerarna på statio-

nerna. Avsikten är att införa systemet under 

2020. 

KAKO-projektet syftar till att modernise-

ra fjärrstyrningen i sydöstra Finland och det 

har framskridit planenligt. Under året gjor-

des ändringar i ställverken med så små stör-

ningar för trafiken som möjligt. Syftet med 

moderniseringen är att bidra med ökad drift-

säkerhet i styrsystemet och på så sätt öka 

säkerheten och tågens punktlighet. Mening-

en är att projektet ska slutföras i sin helhet 

år 2022. 

Digirata skapar en framtidsvision för 
järnvägstrafiken i Finland 

Digirata är ett riksomfattande utred-

ningsprojekt med målet att förnya tra-

fikstyrningen och säkerhetssystemet 

inom järnvägstrafiken. I praktiken skis-

sar man upp framtiden för Finlands 

järnvägstrafik med hjälp av moderna 

informationssystem. 

Visionen är att ett allt större antal tåg 

kör längs de nuvarande banavsnitten 

och att trafiken ska vara mer miljövänlig, 

driftsäker, punktlig och trygg. Samtidigt 

förbättras spårtrafikens kostnadseffekti-

vitet. I samband med utvecklingsarbetet 

torde det även uppstå innovationer, för 

vilka internationella marknader kan öpp-

nas upp. 

Digirata, som startade år 2019, invol-

verar hela järnvägsaktörfältet. Kommu-

nikationsministeriet leder projektets 

styrgrupp, medan Finrail och Trafik-

ledsverket är verksamma i projektled-

ningen. Projektets slutrapport inklusive 

åtgärdsförslag överlämnas till ministeriet 

våren 2020. Därefter fattas beslut om 

de följande stegen.
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År 2019 flyttade vägtrafikstyrningen från 

ett statligt ämbetsverk till ITM Finland och 

blev samtidigt en del av Traffic Management 

Finland.

Servicelösningarna för vägtrafikstyrning 

möjliggör en trygg och smidig trafik inom 

vägnätet i vårt land – varje dag på året. 

Tjänsterna omfattar trafikstyrning och -led-

ning, vägkantsteknologi, väglagstjänster samt 

produkt- och tjänsteutveckling och läges-

bildsystem för vägtrafiken.

Bolaget tar för sin del vägtrafiken mot ett 

intelligent trafiksystem som omfattar alla tra-

fikformer, där berikade data flödar via öpp-

na gränssnitt och bidrar på så sätt till en allt 

tryggare, smidigare och mer ekologisk rörlig-

het för varor och människor.

Strategin började genomföras
För ITM Finland präglades år 2019 av ny-

skapande, affärsutveckling och effektivise-

Intelligent Traffic  Management 
Finland Ab (ITM Finland) 
tillhandahåller riksomfattande 
trafik styrnings- och trafik-
ledningstjänster, från 
system- och program-
varuplanering till operativ 
vägtrafikcentralverksamhet. 

ITM Finland möjliggör en trygg och 
smidig trafik inom vägnätet i vårt land 

TRAFIKSTYRNING PÅ VÄGARNA

ring av verksamheten. Verksamheten utgick 

från moderbolaget Traffic Management Fin-

lands vision att skapa världens tryggaste, 

smidigaste och miljövänligaste trafik med 

hjälp av smarta tjänster i Finland.

Under verksamhetsåret skapade bola-

get grunden för en ny strategi samt en smi-

dig företagskultur i koncernens pilotprojekt 

och började införa funktioner i enlighet med 

dessa. Siktet är inställt på att förbättra sä-

kerheten och smidigheten i vägtrafiken inom 

samtliga servicesektorer, från styrning och 

ledning av vägtrafiken till vägkantsteknologi 

och produkt- och tjänsteutveckling. 

Under 2019 utvecklade bolaget sin verk-

samhet i enlighet med målen. Tyngdpunkten 

låg i synnerhet på att stärka kärnverksam-

hetens, dvs. vägtrafikstyrningens och -led-

ningens driftsäkerhet samt på att utveckla 

data om väg- och trafikförhållanden. Tjänste-

utvecklingen har varit stark även inom 

Vägtrafikstyrningen  
fick ny affärs   - 
verksamhet genom 
tunnlarna på Ring I  
och i mellersta Böle.
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infrastrukturprojekt, till exempel nya väg-

kants- och tunnelprojekthelheter. 

Förnyelser siktar mot en stark, 
enhetlig företagskultur
Bolagets framgång bottnar i en personal 

som mår bra. År 2019 började bolaget arbe-

tet med att förnya företagskulturen. Målet 

är att skapa en stark, enhetlig företagskultur 

som bottnar i en öppen, förnyelseorienterad 

och uppmuntrande arbetsgemenskap. Hela 

personalen har medverkat i utvecklingsarbe-

tet. Den har aktivt deltagit i att skapa före-

tagskulturen bland annat under utvecklings-

dagar samt genom olika projektgrupper.

Produktifiering av tjänster samt 
tydligare ansvarsområden och roller 
Under 2019 började bolaget produktifie-

ra tjänster samt tydliggöra ansvarsområden 

och roller efter servicesektor. 

Samtidigt tog man en tydligare roll som 

totalleverantör av vägkantsteknologi. Till ex-

empel medverkade bolaget i planeringen, 

byggandet och testningen av de trafikteknis-

ka systemen i tunnelprojektet i Kägeludden i 

Esbo.

ITM Finlands vägtrafikcentral svarar 

för övervakningen och driften av tunneln. 

Cirka 35 000 fordon per dygn åker ge-

nom tunneln och den tar Ring I under jord 
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Framtidens trafik stödjer sig på data

Du samåker till järnvägsstationen, och efter tågresan tar 

du en elcykel till din destination. Allt detta köper du via en 

 mobilapplikation. Hur låter det? 

Vi söker ständigt lösningar på utmaningar gällande säkrare 

och smidigare rörlighet, och digitalisering och automatisering 

öppnar upp helt nya sätt för oss att tänka på trafik. Aktuella 

trafikdata, artificiell intelligens, maskinlärande och automa-

tion stödjer till exempel uppkomsten av resekedjor som kom-

binerar olika trafikformer.

ITM Finland vill lyfta Finlands trafiksystem mot världstop-

pen. Dotterbolaget kan insamla data, förädla det till dataflö-

den samt dela data med andra aktörer och tjänsteutvecklare 

som behöver dem. Detta spelar en stor roll när vägtrafiken 

förs mot ett smart trafikekosystem. I framtiden utnyttjas be-

rikade data som delas via öppna datagränssnitt för att skapa 

en säkrare, smidigare och mer ekologisk vägtrafik.

Bolaget tror att det finns en styrka i samarbete, och därför 

har det ett nära samarbete med partner och för en aktiv di-

alog med marknadsaktörer. Genom sin verksamhet kan dot-

terbolaget förutom att främja säkerheten även garantera 

konkurrenskraften för vårt näringsliv och söka lösningar för 

mer ekologisk rörlighet i ett välmående Finland. 

Tyngdpunkten 

låg på att stärka 

kärnverksamhetens, 

dvs. vägtrafikstyrningens och 

ledningens driftsäkerhet samt 

på att utveckla data om väg 

och trafikförhållanden.”

längs en sträcka på närmare en halv kilo-

meter. MANK ry beviljade projektet ”ISO 

TÖMPPÄ”, ett av de mest ansedda prisen 

inom infrastruktursektorn. 

Under det gångna året utökade bolaget 

sin verksamhet även till andra avancera-

de tunnelobjekt, till exempel Industrigatans 

tunnel i Helsingfors, Kopparbergets tunnel i 

Nådendal och T3-sjukhusets tunnel i Åbo. 

Betydande nya objekt genomfördes ock-

så på riksvägsavsnitt. Till exempel i projek-

tet Pohjantie på riksväg 4 svarade bolaget 

för en telematikentreprenad samt driften av 

trafikledningssystemet. Vägtrafikcentralen 

kan tack vare smart telematik leda och styra 

trafiken på ett allt mer övergripande sätt på 

vägen där det under den livligaste tiden rör 

sig drygt 60 000 fordon per dygn.
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VTS Finland tillhandahåller handelssjöfar-

ten och den övriga sjötrafiken fartygstrafik-

service samt upprätthåller säkerhetsradio-

verksamhet. Dess dagliga verksamhet är 

baserad på ett certifierat ISO 9001-kvalitets-

systemet som garanterar en driftsäker 

fartygs trafikservice av jämn kvalitet. 

Den höga kvaliteten bevarades 
 under pågående förändringar 
År 2019 flyttade sjötrafikstyrningen från 

ett statligt ämbetsverk till VTS Finland och 

blev samtidigt en del av Traffic Management 

Finland. Den stora förändringen syntes inte 

i det dagliga arbetet: tjänsterna höll fortfa-

rande hög kvalitet och de var driftsäkra, och 

sjötrafikstyrningen förlöpte i normal ordning. 

Bolaget förde en ständig dialog med per-

sonalen under den pågående förändring-

en. Bolaget är stolt över sina engagerade 

yrkespersoner och vill även i fortsättning-

en säkerställa personalens välmående och 

Finland lever av sjöfarten. Cirka 90 % av vår export och 80 % av vår 
import går sjövägen, och varje år rör sig cirka 20 miljoner passagerare 
mellan finländska och utländska hamnar. Vessel Traffic Services 
Finland Ab (VTS Finland) har till uppgift att på sjötrafikcentralerna 
övervaka året runt att fartygstrafiken är säker, smidig och störningsfri 
– nu och i framtiden. Samtidigt skyddar dotterbolaget den känsliga 
Östersjön mot miljöolägenheter orsakade av olyckor.

VTS Finland skapar grunden 
för en säker sjötrafik

SJÖTRAFIKSTYRNING

Varje år  
rör sig cirka 20  
miljoner passagerare 
mellan finländska och 
utländska hamnar.
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aktiva deltagande i verksamhetsutveckling-

en. Att skapa en uppmuntrande företagskul-

tur är ett av VTS Finlands spetsprojekt.

Du hittar mer information om spets-

projekten på Traffic Management Finlands 

webbplats.

År 2019 togs en ny strategi fram för 

sjötrafiken. I enlighet med den ska det cer-

tifierade kvalitetssystemet utvidgas att för-

utom den operativa trafikstyrningen också 

omfatta hela bolagets verksamhet. Bolaget 

utvecklar sina bastjänster och förbättrar 

verksamhetsförutsättningarna för sjötrafiken 

genom att på ett mångsidigt sätt dra nytta av 

aktuell information. Som en ny aktör kommer 

VTS Finland att tydliggöra sin roll och fördju-

pa samarbetet med andra sjö trafik- och logis-

tikaktörer samt myndigheter. 

Satsningar på säkerhet 
Bolaget har under 2019 höjt säkerhetsnivån 

genom kraftfulla satsningar på utvecklingen 

av sitt säkerhetsledningssystem. Säkerhets-

ledningssystemet har reviderats i enlighet 

med de Nationella säkerhetsauditeringskri-

terierna (KATAKRI) med hänsyn till lösning-

ar för säkerhetsledning, fysisk säkerhet och 

teknisk informationssäkerhet.

Traficom och marinen har reviderat dot-

terbolagets verksamhet i Helsingfors, Åbo 

och Villmanstrand. 

https://tmfg.fi/sv/vts/smart-trafikledning-skapar-grunden-en-trygg-sjotrafik
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Ett livligt år på sjötrafikcentralerna – sammanlagt 658 avvikelser registrerades

Vid bolagets sjötrafikcentraler, som sköter säkerheten inom sjötrafiken, var år 2019 livligt, ef-

tersom sammanlagt 658 avvikelser* inom fartygstrafiken registrerades under året. VTS Finland 

förhindrade även tio möjliga grundstötningar. 

Flest avvikelser rapporterades om maskinfel och tekniska fel samt fel i eldistributionen. Andra 

avvikelser rapporterades bland annat gällande för hög hastighet, anmälningsförseelser samt 

gällande lots- och isbrytartjänster. 

*En VTS-avvikelserapport skrivs när något avvikande händer på fartyget eller till sjöss, till ex-

empel en farlig situation, en olycka, en förseelse eller ett fel som påverkar fartygets styrbarhet 

eller färd.

EUprojekt ger samarbetslösningar 
för Östersjötrafiken 
VTS Finland medverkar i två projekt som fi-

nansieras av Europeiska unionen. Under 

2018–2020 deltar bolaget i tvåfasprojektet 

STM EfficientFlow. I den första fasen utveck-

las samarbetslösningar som gör hamnbesöken 

snabbare i trafiken mellan Raumo och Gävle. 

I den andra fasen är målet att effektivi-

sera fartygens informationsutbyte i realtid. 

I vissa smala farleder i Skärgårdshavet och 

Stockholms skärgård kan endast ett fartyg 

åt gången färdas av säkerhetsskäl. Med hjälp 

av informationsutbyte kan schemaläggning-

en av fartygsmöten förbättras, vilket mins-

kar bränsleförbrukningen med upp till sju 

procent.

Under 2019–2021 pågår även projektet 

Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea 

Traffic Management (STM BALT SAFE). Må-

let är att utrusta tankfartyg med smarta en-

heter, med vilka fartygen kan kommunicera 

om sina färdplaner med andra fartyg samt 

myndigheterna i Östersjöområdet. Detta 

förbättrar säkerheten i sjötrafiken.

Mer effektivitet och säkerhet med 
hjälp av intelligenta system 

Säkerhet och effektivitet är kärnfrågor för 

bolaget. Under 2019 har det stegvis infört 

ett framförhållande riskidentifieringssystem. 

Den stora 

förändringen 

syntes inte i det 

dagliga arbetet: tjänsterna 

höll fortfarande hög kvalitet 

och de var driftsäkra, och 

sjötrafikstyrningen förlöpte 

i normal ordning.”

Det intelligenta systemet försöker hitta av-

vikelser i rörelserna hos fartygen som rör sig 

på sjön och eventuella uppkommande farliga 

situationer. Det varnar dem som styr sjötra-

fiken om potentiella risker och ger värdefull 

extra tid att ingripa i farliga situationer. 

Bolaget använder även systemet E-strip, 

som det använder för att producera inriktad 

information om fartygens ankomsttider, som 

i framtiden kommer att delas via ett öppet 

gränssnitt. Då kan myndigheterna och aktö-

rerna inom sjötrafiken förbereda sig på far-

tygens ankomst i rätt tid. Utsläppen minskar 

och effektiviteten ökar då onödiga vänte tider 

i hamnarna minskar.
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För utomstående aktörer tillhandahåller 

TMF tjänsten Digitraffic, där aktörerna ge-

nom att utnyttja öppna trafikdata kan skapa 

ny slags affärsverksamhet, underlätta rese-

kedjor för människor och varor samt skapa 

värde i hela det finländska samhället. För att 

påskynda de digitala tjänsterna och service-

marknaden kommer samarbetet med aktörer 

i trafikbranschen att intensifieras ytterliga-

re under 2020. Teman för samarbetsprojek-

ten är till exempel delning av observationer 

av väglag och skick samt delning av närmare 

information om fartygsankomst med parter 

som arbetar i hamnarna. 

TMF har som mål att stärka sin roll som 

drivkraft inom hela den finländska trafik-

branschen. Siktet är inställt på att olika aktö-

rer i samhället ska se trafiken som en helhet 

– i stället för enskilda trafikformer. Företaget 

vill stödja ökningen av kollektivtrafikens och 

andra hållbara transportsätts andel. 

I augusti 2019 grundades en enhet 
för ekosystem och teknologitjänster 
på Traffic Management Finland. 
Enheten ansvarar för planeringen, 
genomförandet och driften 
av en gemensam operativ 
digital arkitektur samt för att 
tillhandahålla tjänster till olika 
parter inom trafikekosystemet. 
Enheten ansvarar även för bolagets 
gemensamma IT-tjänster. 

Enheten för ekosystem och teknologitjänster 
stödjer den finländska trafikmarknaden

Bolagsstarten gick bra 
Under 2019 har skapandet av nya Traffic 

Management Finland legat i centrum för ar-

betet i enheten för ekosystem och tekno-

logitjänster. Integreringen av IT-systemen 

för de olika trafikformerna har gått bra, och 

ändringen har effektiviserat hela bolagets 

verksamhet. Arbetet fortsätter under 2020. 

Under året har TMF delat information 

till intressentgrupperna om verksamheten 

för att påskynda trafikbranschens eko-

system och rekryterat experter. Dessut-

om har det startat ett nära samarbete med 

partner, som Trafikledsverket, städer och 

serviceoperatörer. 

Satsningar på gemensamma verktyg 
för bolaget 
Bolagets mål är att utveckla gemensamma 

verktyg inom koncernen för alla trafikfor-

mers förfogande. Under 2019 utvecklades 

I Digitraffic gjordes 14 
miljoner gränssnittsanrop 
per dag år 2019. 
Användningsvolymen 
ökade med 50 procent. 
Trafikdata används enbart 
i bolagets egna kanaler av 
över 100 000 användare 
per månad.
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bland annat en gemensam avtalshanterings- 

och dokumenthanteringslösning, en gemen-

sam intranät- och grupparbetslösning och 

upphandlingen om en gemensam rapporte-

rings- och analystjänst som betjänar alla af-

färsverksamheters behov inleddes. 

Digitraffics data kan ge upphov till 
tjänster som gynnar konsumenterna 
Traffic Management Finland har som mål att 

hjälpa aktörer i trafikbranschen att skapa nya 

typer av tjänster. För utomstående använda-

re erbjuds Digitraffic-tjänsten, som innehåll-

er aktuella trafikdata från Finlands vägnät, 

järnvägstrafik och sjötrafik.

Under 2019 utvecklade bolaget Digi-

traffic-tjänsten genom att lägga till nya 

data typer, bland annat preciserade under-

hållsuppgifter och väglagsprognoser, smart-

bojdata för sjöfarten samt växlande skyltar 

i vägtrafiken. I framtiden kommer datainne-

hållet att utvidgas både geografiskt samt 

med nya datatyper. 

Användningen av data som Digitraffic an-

vänder ökade med 50 procent under 2019. 

Via tjänsten gjordes hela 14 miljoner gräns-

snittsanrop per dag. Populariteten vittnar 

om finländarnas ökande vilja att dra nytta av 

trafikdata i realtid som stöd för sin mobilitet. 

Även företag som är verksamma inom trafi-

ken utvecklar i snabb takt sin affärsverksam-

het samt tjänster som är riktade mot konsu-

menter, där data har en central roll. 

Data som delas via öppna gränssnitt kan 

utnyttjas i stor utsträckning bland annat i 

navigeringssystem och -tjänster inom väg-

trafiken samt i mobilapplikationer riktade 

mot konsumenter, till exempel tjänster som 

underlättar valet av resekedjor. 

Ny Trafikläget-applikation för 
medborgare 
I oktober 2019 publicerade Traffic Manage-

ment Finland mobilapplikationen Trafikläget, 

som utnyttjar data från Digitraffic. 

I Trafikläget-applikationen finns informa-

tion om till exempel pågående vägarbeten, 

störningar i trafiken, viktbegränsningar och 

vinterunderhåll. Dessutom fås bilder från 

hundratals väderkameror runtom i Finland 

samt information om isvägar, väglag och 

navigationsvarningar. 

Järnvägstrafikens kunder betjänas bland 

annat av stationsvisa tidtabells- och punkt-

lighetsinformation inom persontrafiken.

Användarna har hittat applikationen och 

hittills har den laddats ned cirka 20 000 

gånger. Applikationen är ett bra exempel 

på sådana innovationer som gynnar hela 

samhället och som kan skapas med hjälp 

av data som Traffic Management Finland 

tillhandahåller. 
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ANSVAR
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Traffic Management Finland är globalt sett 

ett exceptionellt bolag, eftersom det svarar 

för styrningen av alla befintliga trafikformer. 

Detta ger bolaget unika möjligheter att på-

verka branschens viktigaste ansvarsteman 

i trafiksystemet, till exempel trafiksäkerhet 

och klimatfrågor. 

En ansvarsfull verksamhet är särskilt vik-

tigt för TMF, eftersom bolaget är ansvarigt 

gentemot alla finländare: enligt Traficoms 

persontrafikundersökning utnyttjar med-

borgarna tjänster inom väg-, spår-, sjö- eller 

flygtrafik i genomsnitt över två gånger per 

dag. Utöver detta får bolaget merparten av 

sin finansiering från försäljning av tjänster till 

staten och bär således också ett ekonomiskt 

ansvar gentemot skattebetalarna. 

Det är inte tillräckligt för bolaget att det 

endast uppfyller förpliktelserna i lagen. När 

bolaget är framgångsrikt i sitt ansvarsarbete, 

kan man röra sig tryggt och allt renare i Fin-

land – och använda de trafiklösningar som 

fungerar bäst. 

Inverkan och säkerhet 
utgör kärnan i ansvar

TMF utvecklar sin ansvarsrapportering 

allt efter som nya verksamhetsmodeller eta-

bleras i bolaget.

Samarbete med intressentgrupper
Bolaget har identifierat sina viktigaste intres-

sentgrupper och utsett en ansvarig person 

i koncernens ledningsgrupp för respektive 

grupp. Koncernens centrala intressentgrup-

per är kunder, personal, staten, försvars- och 

säkerhetsmyndigheter, media, myndigheter 

och organisationer för trafikformerna, städer, 

politiker, intresseorganisationer, ekosystem-

aktörer, slutanvändare och forskarsamfund.

Bolaget har en kontinuerlig och öppen di-

alog med intressentgrupperna för att utveck-

la verksamheten och hela branschen i en allt 

mer ansvarsfull riktning. Intressentgrupper-

na förväntar sig att bolaget ska garantera sä-

kerheten, verka effektivt, ha ett samhälleligt 

genomslag samt vara öppet.

Under 2020 fortsätter bolaget dialogen 

som börjat bra med intressentgrupperna.
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Viktigaste ansvarsteman

Ansvar är en del av Traffic Management 

Finlands grundstruktur och affärsverksam-

het. I Trafikvision 2030 konstateras att bola-

get strävar efter att med hjälp av intelligenta 

tjänster skapa världens tryggaste, smidigaste 

och miljövänligaste trafik.

Ett genuint genomslag kan emellertid inte 

skapas utan egna ansvarsfulla processer och 

verksamhetsmodeller. Under 2019 har TMF 

fokuserat på att skapa ett starkt, gemensamt 

hanteringssätt för ansvar i hela bolaget.

Bolaget har identifierat de ansvarste-

man som visas till höger som betydande. 

 Under 2020 kommer bolaget att göra upp 

en  väsentlighetsanalys för att säkerställa vä-

sentliga ansvarsteman. 

Säkerhet

Vi verkar genomgående för att förebygga olyckor (person, materiella, miljö). Vi garanterar dataskyddet och informationssäkerheten.

God förvaltningssed

Fungerande strukturer, ledningsrutiner, processer och kompetens. 

Miljöansvar

Vi främjar en miljövänlig  
och smidig trafik.

Socialt ansvar

Vi är en bra arbetsgemenskap 
och en pålitlig samarbetspartner.

Ekonomiskt ansvar

Vi verkar ansvarsfullt och 
effektivt i vår specialuppgift. 

Våra tjänster förbättrar Finlands 
konkurrenskraft och skapar nya 

affärsmöjligheter för företag. 
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Samhällsansvar och effektivitet kräver god 

förvaltning och att lagliga förpliktelser upp-

fylls. Traffic Management Finland inled-

de sin verksamhet 1.1.2019. Trafikverkets 

sjö-, järnvägs- och vägtrafikstyrningstjänster 

samt Finrail Ab och Air Navigation Services 

Finland Oy övergick till bolaget. Principerna 

och bestämmelserna som styr arbetet om-

skapades genom att dra nytta av bästa prax-

is inom trafikformerna. Dotterbolagen följer 

nu gemensamma spelregler. Styrelsen god-

kände större delen av dokumenten i led-

ningssystemet i december 2019.

Under 2020 är ett viktigt uppdrag för 

koncernen att förankra de nya arbetssätten i 

bolagets samtliga funktioner. 

God förvaltning

Säkerhet Socialt ansvar Miljöansvar Ekonomiskt ansvar
God 
förvaltning

Arbetsgemenskap  Samarbetspartner

Policyer 
och 
instruk
tioner 
som styr 
vårt arbete

Ledning och organise-
ring, Riskhanterings-
policy, Principer för upp-
handlingsverksamheten.

Ledning av ersätt-
ning, Jämlikhets- 
och jämställdhets-
plan.

Ledning och organi-
sering, Principer för 
upphandlingsverk-
samheten.

Ledning och organise-
ring, Miljö-
strategi, 
Principer för 
upphandlingsverksam-
heten.

Ledning och 
organisering, Koncernens 
beslutsinstruktioner
Anvisning om 
faktiska förmånstagare 
och personer med po-
litiskt inflytande enligt 
lagen om penningtvätt, 
Finansierings-
policy, Riskhanterings-
policy, 
Principer för upphand-
lingsverksamheten.

Etisk kod,
Anvisning om 
iakttagande av 
konkurrenslag-
stiftningen,
Instruktioner gällande 
närstående parter. 

Ansvar SQE-direktör, 
Säkerhetsledningsgrupp, 
Dotterbolagens egna
säkerhetsansvariga.

 Personaldirektör Påverknings-
direktör

SQE-direktör CFO, ekonomi- och 
finansieringsdirektör

Verkställande direktör, 
Direktör för juridis-
ka ärenden och upp-
handlingsdirektör, delat 
 ansvar i allas arbets-
uppgifter.

Åtgärder 
år 2019

Harmonisering av kon-
cernens säkerhetsarbete 
och utveckling 
av verksamhetsmodellen 
för riskhantering. 

HR-processer och 
-rutiner skapades 
för koncernen

Intressentgruppsan-
svaren fastställdes, en 
plan för dialog med 
intressentgrupper 
skapades och sam-
arbetet med partner 
intensifierades.

Miljöstrategi och 
 utveckling 
av huvudfokus områden 
för koncernen och 
 dotterbolagen.

Effektivisering av verk-
samheten i enlighet med 
strategin.

Förnyande av 
ledningsmodeller
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Bolaget verkar i en säkerhetskritisk 
bransch

Trafikstyrning har en betydande roll i att ga-

rantera säkerheten i trafiken: TMF svarar för 

att flygplan och tåg tryggt når sina destina-

tioner. Bolagets tjänster förebygger olyckor 

även i väg- och sjötrafiken.

Delområdena inom bolagets säkerhet in-

kluderar bland annat störningsledning, risk-

hantering, beredskap, hantering av säker-

hetsincidenter, data- och cybersäkerhet 

samt företagssäkerhet.

Säkerhetsarbetet samordnas
I bolagets verksamhetsprinciper ingår att 

respektive trafikform svarar för sin egen 

säkerhet med ändamålsenliga rutiner, me-

toder och arbetssätt. I samband med att 

koncernen grundades skapade man ock-

så ett gemensamt säkerhetsledningssys-

tem, som har synkroniserats med dot-

terbolagens arbetssätt och deras egna 

säkerhetsledningssystem.

Säkerhet

Traffic Management Finlands 
verksamhetsområde är särskilt 
säkerhetskritiskt: en potentiell 
olycka kan orsaka skador för 
människor, miljön och ekonomin. 
Därför är säkerhetsarbetet 
omfattande inom koncernen, 
och bolaget utvecklar 
säkerhetsfrågor ambitiöst. 

Systemet skapades genom att kartlägga 

dotterbolagens arbetssätt och plocka bästa 

praxis från dem. 

Under 2019 grundades även bolagets 

 säkerhetsledningsgrupp, som driver framåt 

centrala utvecklingspunkter, som att främja 

säkerhetsledingsrutinerna, etablera verksam-

hetsmodellen för riskhantering och driva över-

gången till den digitala eran. Gruppen består 

av SQE-direktören, riskhanterings direktören, 

företagssäkerhetschefen, informations- och 

cybersäkerhetschefen samt de säkerhets-

ansvariga inom respektive trafikform. 

Mer detaljerad säkerhetsrapportering
Under år 2019 utarbetades en verksamhets-

modell för riskhantering som täcker all affärs-

verksamhet inom bolaget. Med hjälp av 

 modellen kartlägger man potentiella risker, 

identifierar hur allvarliga de är samt faststäl-

ler nödvändiga sätt att hantera och förhindra 

riskerna. Centrala risker rapporteras regel-

bundet till bolagets styrelse och lednings-

Delområdena 

inom koncernens 

säkerhet inkluderar 

bland annat störningsledning, 

riskhantering, beredskap, 

hantering av säkerhets
incidenter, data och 

cybersäkerhet samt 

företagssäkerhet.”
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grupp. Rapporteringen om riskhantering 

startar i full omfattning under 2020. 

I början av 2020 infördes även säker-

hetsindikatorer inom styrningen av vägtra-

fik och sjötrafik. Inom flygtrafiktjänsten och 

styrningen av järnvägstrafik har indikatorer-

na använts redan tidigare. Utfallet i säker-

hetsindikatorerna följs upp regelbundet i 

både koncernens och dotterbolagens styrel-

ser och ledningsgrupper. 

Datasäkerhet skapas genom samarbete
År 2019 har man fäst särskild vikt vid da-

tasäkerhetsfrågor. Under året rekryterade 

koncernen en ny informations- och cyber-

säkerhetschef, och man gjorde betydande in-

vesteringar för att förbättra datasäkerheten. 

Dessutom gjorde man en omfattande analys 

av utgångsnivån för bolagets datasäkerhet. 

Tack vare analysen kunde Traffic Mana-

gement Finland bättre identifiera datasäker-

hetsrisker och påbörja nödvändiga utveck-

lingsåtgärder inom olika dotterbolag för att 

lyfta datasäkerhetsnivån. År 2019 rappor-

terades inga betydande informationssäker-

hetsincidenter eller dataskyddsincidenter. 

Datasäkerhetsfrågor kan inte lösas enbart 

inom koncernen. Vanligtvis uppstår riskerna 

när man handlar tillsammans med olika part-

ners eller använder system som tredje parter 

skapat. Ett omfattande samarbete och kom-

Sjötrafikstyrningen förhindrade allvarliga 
grundstötningar 

Verksamheten på VTS Finlands sjötrafikcentraler ut-

går från att trygga en säker och smidig trafik och 

därigenom även att skydda Finlands känsliga mari-

na miljö mot sjötrafikolyckor. Östersjön är ett av värl-

dens mest trafikerade havsområden, och till exem-

pel besöks Finska viken av cirka 36 000 fartyg per år. 

Sjötrafikstyrningen förhindrade tio grundstötningar 

under 2019.

munikation med viktiga intressentgrupper 

och nyckelpartner är alltså särskilt viktigt.

Bland annat Finrail har under 2019 haft 

ett nära samarbete med Trafikledsverket 

genom att starta en gemensam data- och 

cybersäkerhetsutredning gällande data-

säkerhetsfrågor i säkerhetsanordningar och 

fjärrstyrningssystem. Trafikledsverket ansva-

rar för att utveckla och underhålla det statli-

ga vägnätet, järnvägarna och farlederna.

Ett säkrare 2020 
Under 2020 kommer bolaget att öka samar-

betet mellan de olika dotterbolagen i säker-

hetsledningsgruppen. Det har skapat en led-

ningsmodell under 2019. Utifrån modellen 

är det lätt att börja genomföra Trafikvision 

2030-målet om en säkrare trafik.

Bolaget upprätthåller sin säkerhetskom-

petens även genom att arrangera säkerhets-

relaterade övningar. År 2020 kommer TMF 

att arrangera interna övningar och delta i 

flera externa övningar enligt en separat plan.

Bolaget verkar i en värld som blir allt mer 

digitaliserad, och artificiell intelligens kan 

medföra många möjligheter för bolaget. I 

framtiden kan artificiell intelligens hjälpa bo-

laget att förbättra operativa processer, und-

vika mänskliga fel och bättre förbereda sig 

på undantagssituationer.
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Traffic Management Finland kan bidra till 

minskade utsläpp genom att möjliggöra kon-

kurrenskraftiga alternativ för privatbilis-

men i form av digitaliserade resekedjor som 

stödjer sig på kollektivtrafiken, främja smidig 

vägtrafik, bidra till spårtrafikens konkurrens-

kraft med hjälp av effektiv trafikstyrning samt 

genom att stödja effektiviteten i transport-

kedjor som övergriper olika trafikformer ge-

nom att erbjuda trafikdata i realtid. 

Med hjälp av trafikstyrning vill bolaget 

även förebygga uppkomsten av miljöskador 

som trafiken orsakar. Identifiering av risker 

och riskhantering samt ändamålsenliga och 

fungerande processer spelar en viktig roll i 

detta arbete.

Fokus på den egna verksamheten år 2020
Miljöstrategin inkluderar åtgärdsplaner för 

hela bolagets affärsverksamhet. År 2020 kom-

mer vi att aktivt driva framåt åtgärderna. TMF 

grundar en ledningsgrupp för miljöhantering, 

som samordnar miljöarbetet på bolagsnivå. 

Under året kommer den även att på bo-

lagsnivå slå fast riktlinjer och mål som sik-

tar mot klimatneutralitet. Fokusområdena är 

Miljö
Trafiken har en stark effekt på 
klimatförändringen. Trafiken produ-
cerar ungefär 20 procent av Finlands 
koldioxidutsläpp och 90 procent 
av detta orsakas av vägtrafiken. 
Med tjänsterna för trafikstyrning 
och genom att använda trafik data 
hjälper bolaget Finland att uppnå 
styrelsens ambitiösa klimatmål. 

 energieffektivitet, förnybar energi, de anställ-

das rörlighet samt upphandling. Ett miljöpro-

gram som inkluderar en detaljerad specifi-

kation av faktorer inom miljöprestanda samt 

mål i enlighet med principen för kontinuerlig 

förbättring för att fullgöra miljöansvaret kom-

mer att utarbetas för bolaget. Ett hanterings-

system för miljöfrågor, som fungerar som ett 

internt system för informationsinsamling, do-

kumentering och rapportering av miljöfrågor 

kommer också att skapas för bolaget.

Data och fakta stödjer även miljöarbetet 
hos andra

TMF erbjuder data som används inom trafik-

styrning och som uppkommer inom ramen 

för verksamheten till trafikaktörer på ett om-

fattande sätt. Bolaget önskar att informatio-

nen som det tillhandahåller i form av öppna 

data ska gynna aktörer, från företag till be-

slutsfattare. Data kan användas som stöd för 

att skapa miljövänliga tjänster, uppkomsten 

av beslut samt på ett allmänt plan upp muntra 

till innovativa lösningar i kampen mot klimat-

förändringen. TMF strävar också efter att 

vara en möjliggörare mellan olika aktörer.

Miljöstrategin styr stegen

År 2019 har Traffic Management 

Finland fastställt sitt miljöansvar, beak-

tat miljöfrågor i företagets affärsstra-

tegi och tagit fram en ny miljöstrategi 

samt fastställt fokusområden för sitt 

miljöarbete.

• Ett miljöorienterat TMF: Tack vare 

sin miljöorienterade verksamhet kan 

bolaget vara banbrytande genom att 

tillhandahålla klimatneutrala mobili-

tetstjänster och information.

• Möjliggörare av ett miljöeffektivt och 

smidigt trafiksystem: Bolaget vill pro-

ducera information och lösningar för 

att åstadkomma smidiga rese- och 

logistikkedjor med mindre utsläpp.

• Påverkare av miljöorienterad mo-

bilitet: Bolaget vill tillhandahålla in-

formation om hur  klimatavtrycket 

från rörlighet kan minskas och 

kompenseras.

• Förhindrare av miljöskador och 

olyckor: Bolaget vill effektivt före-

bygga att miljöskador inträffar. Här 

hjälper fungerande processer och 

riskhantering.
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Ny inflygningsmetodik för flyg  
minskar koldioxidutsläppen

Kampen mot klimatförändringen pågår inom 

alla samhällssektorer – flygtrafiken har en bety-

dande roll i detta. ANS Finlands mål är att vara 

världens effektivaste flygtrafiktjänstbolag. I an-

delen av bränslesparande, s.k. gröna inflygning-

ar är Helsingfors redan bäst bland stora städer 

i Europa. Verksamheten utvecklas i samarbete 

med flygplatskunderna och flygplatsoperatö-

ren, och de nya inflygningsmetoderna infördes 

våren 2019. Under 2019 var antalet landningar 

med gröna inflygning 70 646, vilket är 75 pro-

cent av alla landningar. Landningar med grön 

inflygning minskade flygtrafikens CO2-utsläpp 

med cirka 23 000 ton under året. Detta motsva-

rar de årliga CO
2
-utsläppen från cirka 11 000 

personbilar.



40

ÅR 2019 VERKSAMHETSMILJÖ OCH STRATEGI AFFÄRSVERKSAMHET ANSVAR

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND / ÅRSÖVERSIKT 2019

En bra arbetsgemenskap
Vid årsskiftet 2019 hade bolaget 1 103 an-

ställda, varav cirka 850 arbetade i det opera-

tiva arbetet i kärnan av trafikstyrningen och 

cirka 250 i chefs- och sakkunniguppgifter. Bo-

laget producerar trafikstyrningstjänster dyg-

net runt, och följaktligen arbetar större de-

len av de anställda i period- eller skiftarbete. 

HR-teamet, som producerar personaltjänster 

för hela bolaget, leds av personaldirektören.

År 2019 har präglats av nyskapande inom 

personaltjänsterna. Efter att bolaget grunda-

des har bland annat HR-processerna och -ru-

tinerna setts över genom att utnyttja bästa 

praxis inom de olika trafikformerna. Dessut-

om har man sett till att lagstadgade personal-

planer beretts och en kontinuerlig förhand-

lingsprocess har inletts med personalens 

företrädare i samarbetslagens anda. 

Stora förändringar, något som grundan-

det av ett nytt bolag kan anses vara, är ofta 

krävande processer för personalen, och i 

sådana situationer är det vanligt att arbets-

tillfredsställelsen sjunker. Bolaget har 

Socialt ansvar

En personal som mår bra är i nyckel-
position för att företagets över-
gripande ansvar ska fungera. Genom 
att skapa rättvisa partnerskap kan 
Traffic Management Finland verka 
med större genomslag i samhället. 
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emellertid varit framgångsrikt i förändrings-

processen. Resultaten från personalenkäten 

i oktober 2019 vittnar om detta. De som be-

svarade enkäten (68 % av personalen) gav 

betyget 3,8/5 i punkten för framgång inom 

viktiga områden i verksamheten. Detta kan 

anses vara en god utgångsnivå under ett år 

präglat av förändringar.

Personalens engagemang har haft en 

nyckelställning. Bolaget har bland annat ar-

rangerat gemensamma evenemang för per-

sonalen, där målet har varit att stärka ge-

menskapen och det sociala kapitalet. Även 

bolagets nya strategi skapades genom en 

dialogprocess. Personalen engagerades un-

der hela strategiprocessen på olika sätt att 

delta i at t skapa gemensamma mål och en 

gemensam framtid. 

En välmående personal
Bolaget mäter hela personalens arbetstill-

fredsställelse två gånger om året. Den för-

sta enkäten genomfördes i oktober 2019. 

Enkätresultaten var i huvudsak positiva, och 

bland annat chefsindexet var 3,9/5. Arbets-

klimatet och samarbetet med kollegor fung-

erade bra. Ett utvecklingsområde är att fort-

sätta tydliggöra riktningen för framtiden 

ytterligare.

Sjukfrånvaroprocenten är låg i hela kon-

cernen, 3,3 procent, i proportion till den 

teoretiska arbetstiden. Vanligtvis beror från-

varo på sjukdomar i rörelseorganen samt 

mental hälsa. Personalomsättningen var ock-

så mycket liten. Siffran var 3,8 procent år 

2019.

Arbetstagarnas säkerhet är viktig för kon-

cernen och man fäster bland annat särskild 

vikt vid arbetsergonomin. Arbetsolycksfall in-

träffar sällan i bolaget. År 2019 inträffade två 

arbetsolycksfall som ledde till sjuk frånvaro. 

Olyckorna inträffade under en arbetsresa.

En kunnig personal
Bolaget uppmuntrar sin personal att utveck-

la sin kompetens. Bolaget stödjer sin livs-

långt lärande för personalen, något som sä-

kerställer att man kan svara på förändringar 

i verksamhetsmiljön på ett förutseende och 

banbrytande sätt. Personalens kompetens-

utveckling stöds med ett mångsidigt metod-

urval, som bland annat omfattar individuel-

la och flexibla studievägar, utbildningar och 

utvecklingsprogram, coachning och mentor-

verksamhet samt omfattande introduktion 

och arbetshandledning.

Mål-, kompetens- och resultatsamtal förs 

regelbundet med personalen för att utreda 

vilken typ av stöd för kompetensutveckling 

personen behöver. Utifrån de identifierade 

kompetensbehoven utarbetas en plan för 

kompetensutveckling.

En av de fem strategierna under strategi-

perioden 2020–2024 är bra ledarskap och 

förnyelseförmåga. Bolagets personal- och 

utbildningsplan säkerställer för sin del att 

bra chefsarbete och bra ledarskap förverkli-

gas i det vardagliga arbetet samt att perso-

nalens kompetens utvecklas i enlighet med 

strategin. Bolaget har åtagit sig att utveck-

la sin organisation, sina verksamhetsmo-

deller och -kultur så att de stödjer inlärning 

och försök och på så sätt möjliggör konstant 

förnyelse. 

Inom bolaget ses chefsarbetet och ledar-

skapsutveckling som en central faktor för att 

stärka organisationens förnyelseförmåga. 

Bolaget har skapat ett separat program för 

chefer för att säkerställa chefsarbetets kon-

tinuerliga utveckling och förnyelse. Med pro-

grammet stöds chefer i olika skeden av karri-

ären, från nyblivna till yrkeschefer.

Bolaget utbildar ständigt sin personal – 

bland annat utbildas alla spårtrafikoperatörer 

och alla flygledare i flygtrafiktjänsten inom 

koncernen. Avia College är en särskild yrkes-

läroanstalt som ägs av ANS Finland och som 

erbjuder utbildningstjänster inom flygtrafik-

tjänster som uppfyller internationella stan-

darder och rekommendationer. KRAO ansva-

rar och anordnar utbildning i järnvägslogistik. 

Representanter för bolagets personal funge-

rar som instruktörer i KRAO. 

Övergången till ett gemensamt bolag 

har erbjudit nya samarbets- och inlärnings-

möjligheter för alla som arbetar i bolaget. 

Den nya koncernen kan producera effekti-

vare tjänster genom hela organisationen och 

genomföra projekt mer flexibelt mellan olika 

affärsverksamheter. 

Mot år 2020
Traffic Management Finland kommer under 

2020 att fortsätta sin färd mot målet att vara 

en av Finlands bästa arbetsplatser. Fokus-

områden är bra ledarskap, säkerställande av 

förnyelseförmåga och en arbetsgemenskap 

sär man uppskattar varandra. Detta kräver 

att kompetensen i bolaget utvecklas, att ett 

starkt socialt kapital byggs upp och att en 

gemensam verksamhetskultur utvecklas. 

Även interna kommunikationskanaler 

kommer att utvecklas vidare. Under 2019 

startade förnyandet av det gemensamma 

intranätet, något som siktar mot att infor-

mation tillhandahålls i rätt tid och att två-

vägskommunikationen i hela bolaget stärks. 

Samtidigt kommer man att avstå från sepa-

rata intranät.

En pålitlig samarbetspartner
Traffic Management Finlands tjänster och 

de öppna data som bolaget tillhandahåller 

är i nyckelposition när det gäller att utveckla 
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trafiken och upprätthålla säkerheten. Därför 

är det viktigt att såväl den offentliga sektorn 

som privata företag är medvetna om bola-

gets erbjudande och att dess tjänster kan 

användas till fullo. Därför vill bolaget vara en 

rejäl och pålitlig partner samt berätta öppet 

om sina ärenden.

Värdeskapande tillsammans med partner
Ett nytt ekosystem för trafiken, där smart 

trafik och informationen som den erbjud-

er betjänar alla, skapas inte av sig självt. 

TMF kan skapa värde för samhället bara 

när bolaget samverkar sömlöst med sina 

samarbetspartner. 

Viktiga samarbetspartner inom den of-

fentliga sektorn är bland annat Försvars-

makten, Trafikledsverket, Traficom, Tullen 

och Polisen. Inom den privata sektorn möjlig-

gör bolaget skapande av ny affärsverksamhet 

och tjänster genom att erbjuda öppna data 

och tillhörande tjänster. Via sin dataplattform 

ställer bolaget öppna data till trafikekosyste-

maktörernas förfogande. Dataplattformen 

förenar aktörer som är intresserade av ut-

vecklingen av trafiktjänster. 

Kontinuerlig dialog
TMF är en pålitlig och rättvis partner som 

verkar effektivt och öppet. Därutöver för 

bolaget aktivt fram hur det kan erbjuda oli-

ka företag möjligheter att skapa nya tjänster 

och utveckla sin affärsverksamhet. Under 

2019 fördes en dialog med alla betydande 

 samarbetspartners, och den fortsätter även 

under 2020. 

Läs mer om våra partnerskapsmöjligheter 

på TMF:s webbplats.

Nyckeltal om personalen 2019 

45,8 år

3,3 2 5

12,6år

Personalens genomsnittliga ålder 

Sjukfrånvaroprocent
Olycksfall  

i arbetet 

Olycksfall under 

arbetsresa 

Genomsnittlig anställningslängd 

  Flygtrafiktjänst 438 

  Trafikstyrning på järnvägarna 469

  Trafikstyrning på vägarna 74

  Sjötrafikstyrning 100

  TMF 22

Antal anställda i dotterbolagen 

Totalt
1 103

https://tmfg.fi/sv/tmfg/bli-samarbetspartner
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Skapat värde för intressentgrupper
År 2019 producerade bolaget trafik styrnings-

tjänsterna för trafikens slutanvändare effek-

tivare än planerat. Trafikledsverket beställer 

dessa tjänster för järnvägs-, sjö- och väg-

trafiken, medan flygtrafiktjänstens kunder 

i huvudsak är olika flygbolag och flygplats-

operatören Finavia. Det finländska samhället 

gynnas på ett omfattande sätt, då trafiksyste-

met fungerar effektivt och människor och va-

ror kan röra sig säkert, smidigt, effektivt och 

miljövänligt mellan olika platser. 

Koncernens omsättning uppgick till 221,9 

miljoner euro och räkenskapsperiodens re-

sultat före skatt till 20,8 miljoner euro. Be-

loppet på skatter och avgifter av skattenatur 

uppgick till totalt 7,1 miljoner euro. Samtli-

ga skatter betalades i Finland. Bolaget var-

Ekonomiskt ansvar

Att förena fyra trafikformer till en och samma koncern som 
verkar i aktiebolagsform medför nya möjligheter att utveckla den 
ekonomiska effektiviteten. Här utnyttjas gemensam upphandling, 
stödtjänster, IT-infrastruktur och lokaler. På detta sätt kan ekonomiska 
resurser frigöras för att vidareutveckla verksamhetens genomslag 
och effektivitet samt direkta kostnadsbesparingar uppnås

ken betalar eller redovisar skatter till skatte-

paradisstater enligt OECD:s definition och 

har inte heller fått stöd från dessa stater. Un-

der räkenskapsperioden fick bolaget offent-

liga stöd för sammanlagt 1,7 miljoner euro, 

i huvudsak för att anordna utbildning inom 

flygtrafiktjänsten. EU-stödförskott som bola-

get fått tidigare återbetalades till ett belopp 

av 0,9 miljoner euro. 

Katalysator för nya företag och genomslag
Traffic Management Finland vill öka sin roll 

som möjliggörare av en trygg, smidig och 

miljövänlig trafik i samarbete med olika aktö-

rer i trafikekosystemet. 

För att främja detta mål utvecklar bolaget 

en dataplattform för aktörer inom trafiken. 

Dataplattformen förenar data från aktörer 

Betalda skatter och avgifter av skattenatur, miljoner euro 2019

Inkomstskatt 4,9

Arbetsgivaravgifter 0,6

Överlåtelseskatter 0,9

Övriga skatter och avgifter av skattenatur 0,7

Uppburna skatter, miljoner euro 2019

Löneskatter 22,4

Källskatter 0,0

Moms, försäljning 74,7

Moms, anskaffningar -56,8

Betalda och redovisade skatter totalt 47,3
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som är intresserade av utvecklingen av tra-

fiktjänster och bolagets egna data. Samtidigt 

skapar det affärsmöjligheter för nya företag 

och möjliggör uppkomsten av nya trafikinno-

vationer som gynnar hela samhället. 

För att nå detta mål kommer bolaget att 

satsa mer på utvecklingen av nya tjänster 

under de kommande åren. Investeringar i ut-

vecklingen medför nya kundrelationer och 

omsättning för bolaget på lång sikt. Man för-

söker utveckla nya tjänster som gynnar sam-

hället genom att öppna upp data och skapa 

partnerskap med trafikekosystemet.

Mot ett större samhälleligt genomslag och 
en effektivare verksamhet 

Under 2020 kommer bolaget att satsa på 

utveckling av den operativa verksamheten 

inom trafikstyrning, utveckla ekosystem- och 

plattformstjänster samt rikta de ekonomiska 

resurserna mot det som ger det största ge-

nomslaget med tanke på samhället.

Inom den närmaste framtiden är Traffic 

Management Finlands mål att mäta och ve-

rifiera sitt samhälleliga genomslag med såväl 

traditionella indikatorer som sådana indika-

torer som gäller bolagets strategiska mål: en 

trygg, smidig och miljövänlig trafik. Målet är 

att för intressentgrupperna beskriva påver-

kan av bolagets tjänster bland annat ur ett 

ekonomiskt perspektiv och perspektivet för 

minskade klimatutsläpp.

Beloppet på skatter och avgifter 

av skattenatur uppgick till totalt 

47,3 miljoner euro. Samtliga 

skatter betalades i Finland.”
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