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Finavian lentoasemien kaupallisen
lentoliikenteen matkustajamäärät

Kokonaismatkustajamäärä oli 5,8 miljoonaa
matkustajaa (19,6) missä oli laskua -70,3 %
vuoden 2019 tammi-syyskuuhun verrattuna.
Q3:lle laskua oli -88,3 %.
Liikevaihto oli 125,8 miljoonaa euroa
(288,1) ja laski -56,4 %
Käyttökate ilman kertaluonteisia
eriä1) oli -10,1 miljoonaa euroa (110,6)
ja heikkeni -109,1 %.

Liikevoitto, %
2)

Milj.
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Kassavirtapohjaiset investoinnit
olivat 203,0 miljoonaa euroa (216,9).

12

•

Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä
yhteensä 702,8 miljoonaa euroa (491,5).
Katsauskauden aikana nostettiin 155
miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa ja
yritystodistusohjelmasta käytössä oli
40 miljoonaa euroa.
Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli
samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Oman pääoman tuotto, %
-70,3 %
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Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä1) oli -84,9 miljoonaa euroa
(44,4) ja laski -291,2 %

•

Liikevoitto, milj. euroa
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1)
Lentoliikenteen valvontamaksu on poikkeuksellisesti vuonna 2020 kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin liikevaihdon
sijaan. Lentoliikenteen valvontamaksu on läpikulkuerä, josta syntyy tulokseen kirjattua ajallista erotusta. Tämä johtuu
siitä, että Finavialta laskutettu perustuu edellisvuoden matkustajamääriin ja lentoyhtiöiltä edelleen laskutettu perustuu kuluvan vuoden matkustajamääriin.
2)

Kertaluonteisiin eriin sisältyvät Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan liittyvät alaskirjaukset, uusien ja purettujen
ylimääräisten ympäristövarausten vaikutus sekä voitto- ja tulospalkkiot.
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Sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskentakaavassa on huomioitu korko- ja muut rahoituskulut, kun aikaisemmin
huomioitiin rahoitustuotot ja -kulut. Vertailuvuoden sijoitetun pääoman tuottoprosentti on päivitetty vastaamaan
vuoden 2020 laskentakaavaa.
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Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:
Koronaviruspandemian tuomat rajoitukset vaikeuttivat lentoalan
toimintaedellytyksiä maaliskuusta alkaen. Pandemian vaikutukset
Finavian liiketoimintaan ovat olleet merkittävät. Lentoliikenteen raju
vähentyminen hiljensi Finavian lentoasemat, kun valtiot asettivat
matkustusrajoituksia ja lentoyhtiöt peruivat suuren osan lennoistaan.
Kansainvälisen lentoasemien kattojärjestön ACI:n mukaan matkustajamäärät laskivat tammi-syyskuun aikana globaalisti -68 % edelliseen
vuoteen verrattuna.

Matkustajamäärän kehitys 2020
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Suomen hallitus lievensi kesäkuussa matkustusrajoituksia, mikä näkyi
pienenä kasvuna lentomatkustamisessa. Koronavirustartuntojen
määrä lähti jälleen nousemaan loppukesästä, minkä vuoksi matkustusrajoitukset tiukentuivat 24. elokuuta 2020. Uudet matkustusrajoitukset käänsivät matkustajamäärät Suomessa muuta Eurooppaa
voimakkaampaan laskuun. Helsinki-Vantaalla syyskuu oli erityisen
heikko, kun matkustajamäärä putosi -94 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Eurooppalaisilla lentoasemilla matkustajamäärät
vähenivät syyskuussa keskimäärin -73 %.
Tammi-syyskuun 2020 aikana matkustajamäärä laski Finavian
lentoasemilla yhteensä -70 %. Matkustajia oli 5,8 miljoonaa (19,6).
Helsinki-Vantaalla matkustajia oli katsauskaudella yhteensä 4,6 miljoonaa, mikä oli -72 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Finavialle
tärkeä kansainvälinen vaihtomatkustus väheni tammi-syyskuussa -75
% edelliseen vuoteen verrattuna. Pohjoismaisista verrokkikentistä
Tukholman matkustajamäärä väheni tammi-syyskuussa yhteensä
-72 %, Kööpenhaminan -71 % ja Oslon -60 %.
Alueellisten verkostolentoasemien kautta matkusti katsauskaudella yhteensä 1,2 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä laski
verkostolentoasemilla -59,4 %. Suomen matkailulle keskeisten Lapin
lentoasemien matkustajamäärä laski tammi-syyskuussa -57,5 % ja
matkustajia oli 0,6 miljoonaa. Kittilässä ja Ivalossa matkustaja-

määrien lasku hieman taittui syyskuussa kotimaan matkustuksen
lisääntyessä.
Lentojen ja matkustajamäärien vähentyminen heikensi edelleen
merkittävästi Finavian taloutta. Tammi-syyskuun 2020 liikevaihto
laski -56,4 % ja oli 125,8 miljoonaa euroa (288,1). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä heikkeni -109,1 % ja oli -10,1 miljoonaa euroa (110,6).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -84,9 miljoonaa euroa (44,4).
Finavia aloitti maaliskuussa mittavan sopeuttamisohjelman
kulujensa vähentämiseksi ja taloutensa vahvistamiseksi. Ohjelman
avulla saavutettiin säästöjä investoinneissa, palvelu- ja materiaalihankinnoissa, hallinnollisissa kuluissa sekä henkilöstökuluissa. Kustannuksia säästettiin myös mm. supistamalla lentoasemien palveluita ja
aukioloaikoja sekä sulkemalla terminaalitiloja ja kiitoteitä väliaikaisesti.
Finavia joutui lisäksi lomauttamaan koko henkilöstönsä osa- tai
kokoaikaisesti.
Viruksen leviämisen estämiseksi Finavia huolehti pandemian
alkuvaiheesta alkaen tehostetusti siivouksesta ja hygieniasta sekä
teki muutoksia matkustajaprosesseihin. Finavia teki tiivistä yhteistyötä terveys- ja muiden viranomaisten kanssa sekä avusti matkustajia
turvallisen ja sujuvan lentomatkan mahdollistamiseksi. Elokuussa
Finavia käynnisti Helsinki-Vantaalla hankkeen, jonka tavoitteena on
ehkäistä tautien leviämistä tehostamalla turvatarkastuslaatikoiden
puhdistusta UVC-teknologian avulla. Hankkeesta saadut tulokset
ovat olleet rohkaisevia.
Finavia keskeytti syksyllä 2019 alkaneen työnsä strategian päivittämiseksi ja laati suunnitelman selviytyäkseen poikkeuksellisen vaikean
tilanteen yli. Helsinki-Vantaan ja Lapin lentoasemien investointiohjelmia päätettiin jatkaa, sillä niiden valmistuminen on loppusuoralla.
Ohjelmia jatkamalla kyetään välttämään keskeyttämisestä aiheutuvia
lisäkustannuksia. Vuosikymmenten tarpeita varten toteutettavia
laajennuksia tarvitaan tulevaisuudessa.
Lentoalan elpyminen edellyttää pandemian laantumisen ja
matkustusrajoitusten purkamisen lisäksi lentotarjonnan ja -kysynnän
palautumista. Kriisistä toipumiseen ei voida antaa vielä tarkkaa arviota. Matkustusrajoitusten sekä lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan
lisäksi myös globaali talouskehitys ja yleinen yhteiskunnan elpyminen
vaikuttavat siihen, millaisella aikataululla matkustaminen toipuu.

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma
ja investoinnit verkostolentoasemilla
Tammi-syyskuussa 2020 Finavian investointiohjelma HelsinkiVantaan lentoasemalla edistyi suunnitelmien mukaisesti. Uuden
pääsisäänkäynnin sekä uusien tulo- ja lähtöaulojen rakennustyöt

jatkuivat. Rakenteilla oli myös porttialue 37-39:n laajennus, joka
tuo lisää kapasiteettia ja joustavuutta sekä non-Schengen- että
Schengen-lennoille vuonna 2021. Rakenteilla ollut uusi pysäköintihalli
valmistui syyskuussa, mutta sen käyttöönotto siirrettiin vähäisen
matkustajamäärän vuoksi.
Finavian investointiohjelma Lapin lentoasemien kehittämiseksi
oli loppusuoralla. Työt Kittilän lentoaseman matkatavara- ja lähtö
selvityspalveluiden parantamiseksi jatkuivat, ja uudistetut tilat
avataan ennen talvisesonkia 2020–2021. Jyväskylän lentoasemalla
kiitotien perusparannustyöt valmistuivat elokuussa.

Rahoitusasema
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2020 oli 8,9 miljoonaa
euroa (101,2). Rahavirta investointien jälkeen oli -193,7 miljoonaa
euroa (-115,4). Kassavirtapohjaiset investoinnit olivat 203,0 miljoonaa euroa (216,9).
Finavian maksuvalmius oli katsauksen lopussa 19,3 miljoonaa
euroa (64,7). Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 702,8 miljoonaa euroa (491,5) ja korolliset nettovelat 683,5 miljoonaa euroa (426,9).
Tammi-syyskuussa 2020 nostettiin 155 miljoonaa euroa uutta
pitkäaikaista lainaa. Syyskuun lopussa Finavialla oli käyttämättömiä,
pitkäaikaisia luottojärjestelyjä yhteensä 150 miljoonaa euroa Helsinki-Vantaan laajennuksen rahoittamiseksi. Lisäksi Finavialla on 250
miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta käyttämättä syyskuun
lopussa oli 210 miljoonaa euroa sekä valmiusluottolimiitti, joka on
suuruudeltaan 125 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimiittiä on
käytössä 70 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 näkymät
Finavia arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan merkittävästi vuoden
2019 liikevaihtoa alhaisempi, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen
liikenteen kehityksestä. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2019 tasoa merkittävästi alhaisempi ja muuttuvan vahvasti negatiiviseksi. Vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen ennustetaan olevan yhtä heikko kuin kolmas vuosineljännes oli.
Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.
Finavia Oyj
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kimmo Mäki p. 020 708 2000
ja talousjohtaja Niclas Köhler p. 040 342 4420.
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Sijoitetun pääoman tuotto, %

Oman pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

Korollinen nettovelka

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Oma pääoma + vähemmistöosuus, tilikauden alun ja lopun keskiarvo
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Korolliset velat – Rahat ja pankkisaamiset
Matkustajalla tarkoitetaan tässä liiketoimintakatsauksessa
liikenneilmailun lentomatkustajaa.

