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Finland är en sjöfartsnation. Av Finlands export transporteras ca 90 procent och  
av importen 80 procent sjövägen. Fungerande havsförbindelser är ett livsvillkor för  

det finska näringslivets och därigenom hela samhällets konkurrenskraft. Finland och  
dess nationella framgång och välfärd är ytterst beroende av sjöfarten.

Det centrala målet för sjöfartsstrategin är att säkerställa fungerande sjötransporter  
och maritima näringar i Finland. I strategiarbetet granskas sjöfartens betydelse  

för den finska samhällsekonomins konkurrenskraft samt frågor som gäller  
miljö och säkerhet i ett brett perspektiv.

Strategin innehåller en vision och ett åtgärdsprogram för sjöfarten utarbetade  
i samråd med sjöfartssektorn och aktörer som anlitar den. De aktörer och  

intressenter som har deltagit i beredningen av strategin har förbundit sig att  
främja genomförandet av åtgärderna. 

För uppföljningen av åtgärderna svarar ett samarbetsforum med  
inkallade representanter för sjöfartssektorn.
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FINLAND, DET FINSKA NÄRINGSLIVET och fin-
ländarna mår bra och vårt land är konkurrens-
kraftigt på den globala marknaden. Fartygstra-
fiken på Östersjön är säker och miljövänlig och 
särskilt riskerna för oljeolyckor har minimerats.

FINLANDS FRAMGÅNG bygger på smarta och 
ändamålsenliga havsförbindelser. Industrin till-
handahålls driftsäkra transportkedjor där olägen- 
heterna från de stränga vinterförhållandena blir  
så små som möjligt. Kostnaderna för industri- 
transporter hålls på en rimlig nivå. Sjöfarten 
har bevarat sin ställning som en miljövänlig och 
energi- och kostnadseffektiv transportform. 

DEN FINSKA REDERIVERKSAMHETEN är lön-
sam, har en stark marknadsposition i Östersjö- 
området och fina förutsättningar att klara sig i 
den internationella konkurrensen. Rederiernas 
lönsamhet grundar sig på goda kundförhållan-
den tack vare högkvalitativa och konkurrens-
kraftiga tjänster. 

FINLAND HAR ETT STARKT och nätverkande 
maritimt kluster vars särskilda styrka är pro-
dukter och tjänster inom grön och ren tekno-
logi. Tack vare det ökade intresset för världens 
nordliga havsområden växer efterfrågan på vår 
kompetens i fråga om is och väderförhållanden. 

DEN FINSKA SJÖFARTEN präglas av högklas-
sig och innovativ kompetens. Kompetensen 
exporteras också till andra delar av världen. 
De unga har tilltro för sjöfartsbranschen och 
sjöfartsyrkena ses som ett bra alternativ som 
öppnar intressanta karriärmöjligheter i olika 
befattningar såväl till sjöss som i olika funk-
tioner i land.

ÖSTERSJÖN är ett tryggt, friskt och attraktivt 
havsområde. De möjligheter som Finland och 
Östersjön erbjuder för bland annat rekreation 
och havsturism har utnyttjats och medvetenhe-
ten om dem har ökats. 

Vision 2030: 
Ett blomstrande Finland – smarta 

havsförbindelser
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Kritiska framgångsfaktorer för att nå visionen

Samarbete och förtroende 
är de viktigaste elementen i utvecklingen 
av de maritima förbindelserna. För 
att lyckas behövs informationsutbyte, 
förtroende och nya samarbetsmodeller 
mellan alla delaktiga aktörer.

Vinnarattityd 
betyder att alla aktörer tillsammans 
tacklar aktuella och kommande 
utmaningar. Detta innebär att föregripa 
förändringar, att anpassa sig till 
förändringarna och att ta vara på den 
nya situationen. Attityden kommer också 
till uttryck i modiga reaktioner på och 
snabba förändringar.

Framsynt intressebevakning, 
stark påverkan och internationellt 
partnerskap  
gör det möjligt för Finland att föra fram 
viktiga budskap i rätt tid i internationella 
sammanhang och att på så sätt uppnå 
Finlands målsättningar.

En möjliggörande förvaltning 
bidrar till att bygga en fungerande 
och sporrande verksamhetsmiljö med 
nya förfaranden och innovationer. 
Förvaltningen skapar förutsättningar, 
öppnar nya dörrar och främjar partner- 
skap internationellt och inom EU.
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Målet är att säkerställa att Finlands utrikes- 
handel och de finska transporterna på vat-
tenvägar fungerar störningsfritt, kostnads-
effektivt och samhällsekonomiskt lönsamt  
även vintertid. För att trygga Finlands 
nationella konkurrenskraft bör farleds- 
avgifterna inte heller efter 2017 utgöra 
en större börda för havstransporter än för 
närvarande.

 ■ Farledsnätet utvecklas och underhålls för att 
svara mot de behov som sjöfarten och trans-
porterna på inre vattenvägar ställer.

 ■ Den gamla definitionen av vinterhamn slo-
pas. Systemet med farledsavgifter utvecklas. 
Utvecklingen av servicenivån inom isbrytning 
granskas på medellång sikt. 

 ■ Sjöfartens och hamnarnas beredskap utveck-
las som en del av det logistiska systemet.

 ■ Samarbetet inom det maritima klustret 
utvecklas. Hamnarnas konkurrenskraft stärks 
med nya affärskoncept. Hamnarnas verksam-

Effektiva transportkedjor som stöd  
för konkurrenskraften

Finlands sjöfart i siffror
• Det maritima klustret sysselsätter ca  

43 500 personer.
• År 2012 var 9 469 personer anställda 

inom sjöfartsyrkena.
• I slutet av 2013 fanns 1 213 fartyg i 

Finlands fartygsregister (bruttodräktighet 
ca 2 milj. enheter).

• I slutet av 2013 fanns 118 fartyg i 
handelsfartygsregistret (bruttodräktighet 
1,73 milj. enheter). 

• Den finska handelsflottan transporterar  
ca 30 % av Finlands sjöfrakter. 

• År 2013 var importen till Finland sjövägen 
ca 49,3 milj. ton eller ca 80 % av den 
totala importen. 

• År 2013 var exporten från Finland 
sjövägen ca 47 milj. ton eller nästan  
90 % av den totala exporten. 

• Av frakten sker 80 % via de 10 största 
hamnarna.

• Transitotrafiken via finska hamnar var 
7,54 milj. ton år 2012.

• Passagerartrafiken mellan Finland och 
utlandet uppgick till 18,2 milj. personer 
år 2013.
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hetsförutsättningar förbättras tack vare det 
att den administrativa bördan minskas och 
logistiken effektiviseras med hjälp av infor-
mation som är lättare att utnyttja än förut.

 ■ Det elektroniska systemet för hantering av 
information inom sjöfarten utvecklas till en 
nationell service, vilket bland annat minskar 
på näringslivets administrativa börda.
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Målet är att Finland är en föregångare inom 
vintersjöfart och miljöteknik och expor-
terar hightech-kompetens inom området. 
De finska rederierna är livskraftiga och 
konkurrenskraftiga.

 ■ Nya och varaktiga samarbetsformer mellan 
aktörerna i branschen tas fram.

 ■ Möjligheterna till finansiering av fartygs- 
investeringar förbättras i avsikt att förnya en 
tillräckligt stor del av flottan. Nya finansie-
ringsalternativ utreds med beaktande av de 
finansieringsinstrument som Europeiska  
investeringsbanken och Nordiska investe-
ringsbanken erbjuder.

 ■ Utvecklingen och ibruktagandet av alternati-
va bränslen underlättas och LNG-handlings-
programmet för fartygstrafiken 2013–2017 
genomförs. 

 ■ Starten, finansieringen och marknadsföringen 
av finländska cleantech-projekt främjas.

Grön tillväxt från ett starkt sjöfartskluster
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Utbildningen av sjöfarare

 ■ Riksomfattande nätverk mellan läroanstalter  
och yrkeshögskolor bildas och understöds. 
Möjligheterna till samanvändning av resurser 
och gemensamma investeringar utreds (bl.a. 
ett skolfartyg och en simulator för krävande 
förhållanden).

 ■ Examina och examenssystem inom sjöfarten 
utvecklas utifrån arbetslivets behov.

 ■ Praktiken ombord på fartygen utvecklas  
i samarbete med branschaktörer.

 ■ Fortbildningen inom sjöfartsbranschen 
utvecklas vid yrkeshögskolor och universitet.

Kompetens och arktisk know-how  
i det maritima klustret

 ■ De åtgärder som arbetsgruppen Sjöfarts- 
industrin 2020 föreslagit i fråga om utbild-
ning, forskning och kompetens genomförs.

 ■ De åtgärdsförslag som lagts fram i den Ark-
tiska strategin i fråga om utbildning och 
forskning, affärsverksamhet och internatio-
nellt samarbete genomförs för att stärka den 
arktiska sjöfartsindustrins och rederinäring-
ens verksamhetsförutsättningar.

 ■ Finland utvecklas till ett globalt centrum för 
vintersjöfart och arktiskt kunnande.

Finland – toppexpert på navigering och is 
”Finland ett globalt centrum för vintersjöfart  

och arktiskt kunnande”

Målet är att säkerställa att det i framtiden finns kompetent personal för sjöfarten  
och sjöfartsklustret. Sjöfartsbranschens görs känd och dess attraktionskraft stärks. 
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Målet är att skapa ett badarvänligt, friskt 
och tryggt Östersjön som lockar till sig före-
tagsamhet inom rekreation och turism och 
erbjuder hela marknadsområdet högkvalita-
tiva tjänster för maritima transporter.  
Den finska sjöfarten ska bygga på hållbar 
logistik och vara den ledande serviceprodu-
centen i Östersjöområdet. 

Miljö och säkerhet 

 ■ Finland agerar ansvarsfullt så att Östersjöns 
tillstånd ska vara gott senast år 2020 i enlig-
het med de förbindelser som ingåtts inom EU 
och andra internationella organisationer. 

 ■ I miljöfrågor inom sjöfarten tar Finland i  
första hand sikte på internationell reglering 
via den Internationella sjöfartsorganisationen 
IMO.

 ■ Riskerna för olje- och kemikalieolyckor på 
Östersjön minimeras och beredskapen för 
bekämpning effektiviseras.

Östersjön – möjligheternas hav
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 ■ Säkerheten och smidigheten inom sjöfarten  
samt minimeringen av miljöeffekter säkras  
i det nationella och gränsöverskridande 
samarbetet. 

 ■ Sjöräddningen utvecklas.

 ■ Samarbetet och informationsutbytet mellan 
de maritima myndigheterna effektiviseras. De 
strategiska målsättningarna för den maritima 
verkställighetskapaciteten fastställs.

Näringsverksamhet

 ■ Transitotrafiken till och från Ryssland främjas.

 ■ Kryssningstrafiken, fritidsbåtstrafiken och 
annan turism främjas på Östersjön och på  
de inre vattenvägarna.

 ■ Den finländska rederiverksamheten i Östersjö- 
området stärks.
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Sjöfarten är global verksamhet och därför fat-
tas besluten om den reglering som rör fartyg 
i IMO. Detta är ett sätt att garantera en bred 

harmonisering och en jämlik behandling av farty-
gen. Även EU deltar i regleringen av sjöfart. I frå-
gor som gäller miljö och säkerhet görs samarbete 
också inom HELCOM.

Finland är en aktiv internationell 
påverkare 

 ■ Finland är aktiv och påverkar proaktivt och 
målinriktat i frågor som gäller miljö och säker-
het inom sjöfarten inom IMO, EU och HELCOM.

 ■ Det proaktiva sättet att ingripa och påverka 
utvecklas såväl inom EU som internationellt. 

 ■ Det bilaterala samarbetet mellan förvaltning-
ar samt public & private-partnerskap särskilt 
med Ryssland och de nordiska länderna stärks 
i avsikt att utveckla rederiernas verksamhet  
och det maritima klustret.

Internationell verksamhet
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 ■ Finland handlar aktivt i enlighet med den  
Arktiska strategin.

 ■ Det reserveras tillräckliga nationella resurser 
för internationell påverkan.

Finlands prioriteter inom 
internationell påverkan  
och inom EU

Med tanke på en effektfull påverkan är det vik-
tigt att alla aktörer och påverkare inom bran-
schen i internationella sammanhang för fram ett 
enhetligt budskap i frågor som ligger i Finlands 
intresse. 

 ■ Finland bör i alla situationer kunna svara mot 
de specialkrav som vintern ställer på trafiken 
och sjöfarten på Östersjön.

 ■ EU-lagstiftningen bör trygga tillgängligheten 
till Finland (bl.a. det transeuropeiska nätver-
ket TEN-T).

 ■ Säkerhets- och miljöbestämmelser inom sjö-
farten utfärdas i första hand globalt av IMO.
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