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VR-Yhtymä Oy

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Tämä selvitys on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 antaman
Hallinnointikoodin (Corporate Governance 2015) raportointia koskevan ohjeistuksen
mukainen selvitys. Selvitys koskee VR-Yhtymä Oy:tä ja soveltuvin osin VR-konsernia.
Selvyyden vuoksi todetaan, että VR-Yhtymä Oy on listaamaton yhtiö. Tämän selvityksen
antaminen perustuu valtion omistajapolitiikkaa koskevaan valtioneuvoston
periaatepäätökseen 3.11.2011 sekä Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 antamaan
kannanottoon koskien listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämistä.

Tämä selvitys on hyväksytty VR-Yhtymä Oy:n hallituksessa 20.1.2016. Selvitys annetaan
toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, mutta julkistetaan yhdessä
toimintakertomuksen kanssa ja on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.vrgroup.fi. Selvitys annetaan tilintarkastamattomana.

Selvitys sisältää vuoden 2015 Hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportoinnin
mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen edellyttämän kuvauksen palkitsemisesta yhtiössä.

Vuoden 2015 Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n
internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

1. Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeamat

VR-Yhtymä Oy:n päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen
osakeyhtiölakia, VR-Yhtymä Oy:n yhtiöjärjestystä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n
antamaa vuoden 2015 Hallinnointikoodia ja valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosaston yhtiön tietoon saattamia talouspoliittisen ministerivaliokunnan
kannanottoja.

Yhtiö poikkeaa vuoden 2015 Hallinnointikoodista yhtiökokousmenettelyjen ja
sisäpiirihallinnon osalta. Perusteet poikkeamiselle ovat, että yhtiöllä on vain yksi osakas
ja yhtiön osake ei ole pörssilistattu.

Lähipiiriliiketoimet

VR-Yhtymä Oy:n hallitus on hyväksynyt 22.11.2012 päivätyn lähipiiriohjeen, jota
noudatetaan VR-Yhtymä Oy:ssä sekä kaikissa VR-Yhtymä Oy:n konserniyhtiöissä.
Lähipiiriohjeiden tarkoituksena on varmistaa päätösten riippumattomuus sellaisissa
liiketoimissa, joissa on mukana päätöksentekijöiden lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka
muutoin voivat herättää ulkopuolisissa henkilöissä epäilyksiä päätöksenteon
riippumattomuudesta ja liiketoimien markkinaehtoisuudesta. Ohjeessa on myös
selostettu lähipiiriliiketoimia koskeva valmistelu ja päätöksenteko. Lisäksi
lähipiiriohjeessa on määritelty ne tahot, joita lähipiiriohjeet koskevat. VR-Yhtymä Oy
arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että
mahdollisiin lähipiiriliiketoimiin liittyvät eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon.
Lähipiiriliiketoimet eivät ole VR-Yhtymä Oy:n kannalta olennaisia, eivätkä ne poikkea
tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista.
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Monimuotoisuus

Valtio-omistajan valmistellessa omistamiensa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa se
noudattaa omia ohjeistuksiaan ja päätöksiään valtionyhtiöiden hallitusten
monimuotoisuudesta. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtionneuvoston
periaatepäätöksen 3.11.2011 mukaisesti valtio varmistaa tasa-arvotavoitteiden
noudattamisen ja molempien sukupuolten riittävän edustuksen valtio-omisteisten
yhtiöiden hallituksissa. Lisäksi valtioneuvoston vuoden 2004 tasa-arvo-ohjelman
tavoitteena on, että valtion kokonaan omistamien yhtiöiden hallituksissa on naisia ja
miehiä vähintään 40 prosenttia.

VR-Yhtymä Oy:ssä noudatetaan edellä tarkoitettuja monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
koskevia periaatteita. Vuonna 2015 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenistä kolme oli
naisia ja viisi miehiä.

Molempien sukupuolten edustus toteutuu VR-Yhtymä Oy:n hallituksessa
Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

2. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Talous

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin liiketoiminnassa noudatetaan soveltuvaa
lainsäädäntöä sekä yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on
järjestetty asianmukaisella tavalla.

Taloudellista tilannetta raportoidaan sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla. Toimiva johto
seuraa taloudellisten tavoitteiden toteutumista konsernin johtoryhmässä vähintään
kuukausittain sekä konsernitasoisella että liiketoimintakohtaisella sisäisellä
raportoinnilla. Raporteissa seurataan tulosta, investointien toteutumista,
rahoitustilannetta sekä henkilöstömääriä ja liikennemääriä. Konsernin taloudellinen
tilanne raportoidaan hallitukselle kerran kuukaudessa. Konsernitasoinen tulosennuste
koko vuoden osalta päivitetään vuosineljänneksittäin ja sitä käytetään osaltaan myös
pohjana seuraavan vuoden budjetille.

Ulkoisessa raportoinnissa laaditaan neljännesvuosittain julkistettava osavuosikatsaus ja
vuosiraportti. Hallitus käsittelee kaikki osavuosi- ja tilinpäätösraportit ennen niiden
julkistamista.

Konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta vastaa konsernin talousyksikkö.
Talousyksikkö koostuu talouden palvelukeskuksesta (kirjanpito, verotus, laskujen
käsittely), business control -toiminnosta (raportointi, budjetointi, johdon tuki) sekä
treasury -toiminnosta (rahoitus, vakuutukset, ajoneuvohallinnointi). Taloudellisessa
raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti hyväksyttyjä
kirjanpidon periaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. VR-konserni noudattaa
Suomen kirjapitokäytäntöä (ei IFRS). Tavoitteena on varmistaa, että konsernin
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taloudellinen raportointi tuottaa olennaisesti oikeat tiedot sekä sisäisiin että julkaistaviin
raportteihin.

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen
kansainvälisiä ammattistandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.
Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittain vahvistetaan
sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma. Sisäinen tarkastus valvoo, että konsernin
sisäiset kontrollit ovat toimivat ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus
raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle jokaisessa valiokunnan kokouksessa.

Riskienhallinta

VR-konsernin johto on sitoutunut riskienhallintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen.
VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka. Politiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja
päämäärät, vastuut sekä riskienhallinnassa noudatettavat toimintatavat.

Riskienhallinnan tehtävänä on tuottaa ajantasainen, oikea ja kattava käsitys VR-
konsernin riskeistä. Riskienhallinta on VR-konsernissa jatkuvaa toimintaa, jolla
tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan konsernin keskeisiä riskejä
kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Riskienhallinta sisältyy olennaisena osana kaikkiin VR-konsernin prosesseihin.
Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta- ja
tukiyksiköissä riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla. Turvallisuusyksikön
vastuulle kuuluu riskienhallintapolitiikan ajantasaisuus ja täytäntöönpanon tukeminen
sekä riskienhallinnan toimintatapojen seuranta, kehittäminen ja johtoryhmälle sekä
hallitukselle raportointi. Erikseen nimetty riskienhallinnan kehitysryhmä ohjaa ja tukee
riskilajivastuullisia riskienhallinnan toteuttamisessa.

VR-konsernin riskienhallinnan päämääränä on edesauttaa konsernin strategisten ja
operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä konsernin liiketoiminnan tuloksellisuutta
ja jatkuvuutta. VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan:
strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin, ja nämä kaikki jaetaan vielä
erikseen riskilajeihin. Seuraavassa on listattu keskeiset tarkastellut riskilajit
kategoriakohtaisesti.
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Strategiset riskit Taloudelliset riskit Operatiiviset riskit Vahinkoriskit
Konsernitaso Sopimukset ja vastuut Organisaatio ja

johtaminen
Henkilökunta

Logistiikan liiketoiminta Compliance-riskit Henkilöstö Matkustajat ja
asiakkaat

Matkustajaliikenteen
liiketoiminta

Governance-riskit Junaliikennöinti Ympäristö

Infrarakentamisen
liiketoiminta

Hankinnat Logistiikan liiketoiminta Konsernin
omaisuus

Kansainvälinen
liiketoiminta

Luotot ja vakuutukset Matkustajaliikenteen
juna- ja
ratapihatoiminnot

Maine ja viestintä Korot, valuutat ja
likviditeetti

Infrarakentamisen
tuotantotoiminnot

Poliittinen kehitys ja
sääntely

Talousraportointi Liikkuvan kaluston
kunnossapiti

Yrityskaupat Informaatioteknologia
Liikenteen
häiriötilanteet
Liikenteen poikkeus ja
kriisitilanteet

Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja
kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan
kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja
toiminnansuunnittelun yhteydessä, ja hallitukselle kerran vuodessa.

3. Hallitus

Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen
keskeiset tehtävät ja hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa
työjärjestyksen muutokset ja päivitykset. Työjärjestyksen keskeinen sisältö on
selostettu tässä kappaleessa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät
toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat
päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä
merkittävistä kiinteistökaupoista.
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Lisäksi hallitus mm:

· hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion;
· allekirjoittaa tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen;
· hyväksyy vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen;
· hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
· nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
· nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
· hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden keskeisten

avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
· nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien

työjärjestykset;
· ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
· valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
· hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet;
· hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat

periaatteet ja politiikat;
· valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa;

ja
· kutsuu koolle yhtiökokouksen.

VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan
sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksessa
on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja mm:

· kutsuu koolle hallituksen kokoukset;
· hyväksyy toimitusjohtajan laatiman esityslistan hallituksen kokouksia varten;
· vastaa siitä, että jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
· vastaa siitä, että jokainen hallituksen päätös, joka päätetään tehdä kokousta

pitämättä, kirjataan asianmukaisesti;
· pitää kokousten välissä tarvittavalla tavalla yhteyttä toimitusjohtajaan ja hallituksen

jäseniin; ja
· huolehtii siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan hallituksen

työjärjestyksen määräyksiä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä edellyttäen,
että kutsu kokoukseen on toimitettu kaikille jäsenille asianmukaisesti. Päätökset
tehdään yhtiön ja osakkeenomistajan etua noudattaen sekä osakeyhtiölain määräyksiä
noudattaen.

Hallituksen jäsenen esteellisyyden suhteen noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.
Hallitus huolehtii esteellisyystilanteiden huomioon ottamisesta aina tarvittaessa.
Hallituksen jäsenen tulee aina myös itse arvioida ja harkita omaa jääviyttään.

Hallitus arvioi toimintaansa toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa
ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden
takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.
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VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2015

Hallituksen puheenjohtaja:

Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt
aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.:
Orion Oyj, Lehtipiste Oy ja Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen jäsen mm.: Realia
Group Oy ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja
19.4.2011 alkaen.

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Heikki Allonen, s. 1954, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Patria Oyj. Työskennellyt
aikaisemmin mm. toimitusjohtajana Fiskars Oyj:ssä ja SRV Yhtiöt Oyj:ssä. Hallituksen
puheenjohtaja: Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, Millog Oy ja
Nammo AS. Hallituksen jäsen: Detection Technology Oyj. Lisäksi Ilmarisen
hallintoneuvoston jäsen. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen.

Varsinaiset jäsenet:

Riku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen
puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj. Hallituksen jäsen mm.: Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö (SAK) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Hallintoneuvoston
jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011
alkaen.

Jarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena
valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa,
tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja
yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja:
Governia Oy ja Gasonia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen
jäsen 20.3.2013 alkaen.

Roberto Lencioni, s. 1961, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja, Oy Gard (Baltic)
Ab. Työskennellyt aikaisemmin mm. johtotehtävissä Oy Baltic Protection Ab:ssä,
toimitusjohtajana Oy Baltic Insurance Brokers Ab:ssä, myyntipäällikkönä Aspocomp
Oy:ssä ja lakimiehenä Aspoyhtymässä. Hallituksen varapuheenjohtaja Aspo Oyj:ssä,
Aspo Oyj:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010 ja Aspo Oyj:n
hallituksen jäsen vuodesta 1999. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen.

Liisa Rohweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi.
Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana,
Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä.
Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Baltic, Living
Himalayas ja Global Arctic Programme -suojeluohjelmien ohjausryhmien jäsen sekä
kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä
Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.
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Tuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen
jäsen: Basware Oyj, Nixu Oyj, Affecto Oyj, Metsähallitus, Silta Group Oy ja Silta Oy.
Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

Maija Strandberg, s. 1969, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja (sellu- ja
energialiiketoiminta), Valmet Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm. toimitusjohtajana
ALSO Nordic Holding ja ALSO Finland Oy:ssä, sekä talousjohtajana Metso Paper Oy:ssä,
GNT Holding Oy:ssä ja John Deere Forestry Group Europessa. Hallituksen jäsen: Dustin
Group Ab, Danske Bank Oyj ja FinnSonic Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen
15.5.2014 alkaen.

Lisäksi vuonna 2015 hallitukseen kuului 15.4.2015 asti varapuheenjohtaja Christer
Granskog ja varsinaisena jäsenenä Antti Mäkelä.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun
ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastoa. Hallituksen jäsenet eivät omista VR-Yhtymä Oy:n tai sen
konserniyhtiöiden osakkeita.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2015 hallitus
kokoontui yhteensä 15 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste
oli 98 prosenttia. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla
olevasta taulukosta.
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Nimi
Hallituksen
kokoukset,
osallistuminen

Puheenjohtaja

Hannu Syrjänen 15/15

Varapuheenjohtaja

Heikki Allonen
(Hallituksen
varapuheenjohtaja
15.4.2015 alkaen)

11/11

Christer Granskog
(Hallituksen
varapuheenjohtaja
15.4.2015 asti)

4/4

Jäsenet

Riku Aalto 14/15

Jarmo Kilpelä 15/15

Roberto Lencioni
(Hallituksen jäsen
15.4.2015 alkaen)

11/11

Antti Mäkelä
(Hallituksen jäsen
15.4.2015 asti)

4/4

Liisa Rohweder 15/15

Tuija Soanjärvi 15/15

Maija Strandberg 13/15

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2015 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen
15.4.2015 päättämät palkkiot:

Hallituksen puheenjohtaja 54.750 EUR/v
Hallituksen varapuheenjohtaja 25.800 EUR/v
Hallituksen jäsen 22.800 EUR/v

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että
valiokunnan kokouksesta 600 EUR/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna
2015 yhteensä 318 750 euroa.
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Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2015.

Nimi Palkkiot
yhteensä

Puheenjohtaja

Hannu Syrjänen 68 550 €

Varapuheenjohtaja

Heikki Allonen
(Hallituksen
varapuheenjohtaja
15.4.2015 alkaen)

25 000 €

Christer Granskog
(Hallituksen
varapuheenjohtaja
15.4.2015 asti)

14 600 €

Jäsenet

Riku Aalto 34 200 €

Jarmo Kilpelä 36 600 €
Roberto Lencioni
(Hallituksen jäsen
15.4.2015 alkaen)

21 200 €

Antti Mäkelä
(Hallituksen jäsen
15.4.2015 asti)

13 000 €

Liisa Rohweder 36 600 €

Tuija Soanjärvi 34 800 €

Maija Strandberg 34 200 €

Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

4. Valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan.
Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan nimeämisestä ja kestää seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat noin 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat
hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle. Valiokuntien
työjärjestysten keskeinen sisältö on selostettu alla.
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Tarkastusvaliokunta

Valiokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden
valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Lisäksi valiokunta huolehtii yhteydenpidosta
tilintarkastajiin ja sisäisen tarkastukseen.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta riippumattomasta, tehtäväalueen edellyttämää
pätevyyttä omaavasta VR-konsernin ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä. Vähintään
yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon
taikka tarkastuksen alalta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on, muun muassa:

· käsitellä vuotuinen budjetti;
· seurata laskentaperiaatteita ja niiden muutoksia
· perehtyä olennaisiin kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyviin kysymyksiin,

erityisesti luonteeltaan monimutkaisiin, poikkeuksellisiin ja harkinnanvaraisuutta
sisältäviin järjestelyihin ja liiketoimiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus VR-
konsernin tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta syntyvään kuvaan

· seurata taloudellisesti merkittävien ja pitkäkestoisten investointien toteutumista ja
rahoitusta

· seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan
tehokkuutta sekä valmistella corporate governance -ohje tältä osin;

· sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen,
tarkastusraporttien käsittely ja yhteydenpito sisäiseen tarkastukseen;

· seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
· arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja

erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle;
· käydä yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksen

tarkastussuunnitelma sekä suoritetun tilintarkastuksen perusteella esiin tuodut
havainnot ja varmistaa esiin tulleiden asioiden asianmukainen käsittely;

· seurata yhtiön ja konsernin taloudellista tilannetta (välitilinpäätökset);
· taloudellisen raportoinnin kuten osavuosi- ja vuosikatsausten sekä

tilinpäätöstiedotteiden läpikäynti;
· seurata yhtiön lähipiiriensä kanssa tekemiä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä

eturistiriitoja;
· tarkastaa tarvittaessa yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät oikeudenkäynnit ja

muut oikeudelliset asiat;
· seurata yhtiön tietojärjestelmien tietoturvaan liittyviä riskejä ja muita olennaisia

kysymyksiä
· tilintarkastajan valintapäätöksen valmistelu; ja
· huolehtia muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä.

Valiokunnan puheenjohtaja mm:

· kutsuu koolle valiokunnan kokoukset;
· hyväksyy asialistan valiokunnan kokouksia varten;
· vastaa siitä, että jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
· vastaa siitä, että valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle; ja
· huolehtii siitä, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan vahvistetun

työjärjestyksen määräyksiä.
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Hallitus valitsi 23.4.2015 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Maija
Strandberg (pj.), Riku Aalto, Roberto Lencioni ja Tuija Soanjärvi. Vuonna 2015
tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen
osallistumisaste oli 96 prosenttia.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi
alla olevasta taulukosta.

Nimi
Tarkastusvaliokunnan
kokoukset,
osallistuminen

Puheenjohtaja

Maija Strandberg 6/6

Jäsenet

Riku Aalto 5/6

Tuija Soanjärvi 6/6

Roberto Lencioni
(Hallituksen jäsen
15.4.2015 alkaen)

3/31

Antti Mäkelä
(Hallituksen jäsen
15.4.2015 asti)

2/2

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä henkilöstön
palkitsemisjärjestelmien kehittämistä koskevien asioiden sekä keskeisten
nimitysasioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Valiokunnassa on
pääsääntöisesti vähintään kolme jäsentä.

Valiokunnan tehtävänä on, muun muassa:

· yhtiön toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu;
· konsernin johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden

palkitsemisasioiden valmistelu;
· toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenten ja tarvittaessa myös muiden

avainhenkilöiden nimitysasioiden valmistelu;
· yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu; ja
· muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä huolehtiminen sekä

valiokunnan päättämässä laajuudessa muiden henkilöstöä koskevien asioiden kuten

1 21.4.2015 pidetyssä tarkastusvaliokunnan kokouksessa valiokuntaan kuuluivat Maija Strandberg, Riku
Aalto ja Tuija Soanjärvi.
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henkilöstön ja esimiestyön kehittämisen, seuraajasuunnitelmien ja työturvallisuuden
kehittämisen käsittely.

Valiokunnan puheenjohtaja mm:

· kutsuu koolle valiokunnan kokoukset;
· hyväksyy asialistan valiokunnan kokouksia varten;
· vastaa siitä, että jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
· vastaa siitä, että valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle; ja
· huolehtii siitä, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan valiokunnalle

vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä.

Hallitus valitsi 15.4.2015 henkilöstövaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Hannu
Syrjänen (pj.), Heikki Allonen, Liisa Rohweder ja Jarmo Kilpelä.

Vuonna 2015 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten
keskimääräinen osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin käy
ilmi alla olevasta taulukosta.

Nimi
Henkilöstövaliokunnan
kokoukset,
osallistuminen

Puheenjohtaja

Hannu Syrjänen 6/6

Jäsenet
Heikki Allonen
(Hallituksen
varapuheenjohtaja
15.4.2015 alkaen)

4/4

Christer Granskog
(Hallituksen
varapuheenjohtaja
15.4.2015 asti)

2/2

Liisa Rohweder 6/6

Jarmo Kilpelä 6/6
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5. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus, joka määrää myös palkkauksen.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.7.2009 alkaen toiminut eMBA Mikael Aro (s. 1965).
Ennen VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajaksi tuloaan hän on työskennellyt mm. Carlsberg-
konsernin Pohjois-Euroopan johtajana ja Carlsberg-konserniin kuuluvan Sinebrychoffin
toimitusjohtajana.

VR-konsernissa on johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja (pj.),
matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien johtajat, VR Track Oy:n toimitusjohtaja,
Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja, konsernin talous- ja
rahoitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja,
junaliikennöinnin johtaja sekä kunnossapidon johtaja.

Johtoryhmä käsittelee VR:n toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta
merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä
käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä. Johtoryhmä
kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

VR-Yhtymä Oy:n johtoryhmän muodostivat vuonna 2015 toimitusjohtaja Mikael Aron
lisäksi seuraavat henkilöt:

Petri Auno, s. 1973, FM. Liikennejohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin
veturinkuljettajatoiminnoista vastaavana liikennepäällikkönä ja aluepäällikkönä VR-
Yhtymässä sekä projektipäällikkönä Oulun yliopistossa. Johtoryhmän jäsen 20.11.2012
alkaen.

Kimmo Soini, s. 1958, DI. Kunnossapitojohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt
aikaisemmin Helsingin varikon päällikkönä VR-Yhtymässä ja johtotehtävissä Finnairilla.
Johtoryhmän jäsen 1.3.2015 alkaen.

Outi Henriksson, s. 1969, kauppatieteen maisteri, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), VR-
Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin mm. Soneran, Cultorin ja Sulakkeen
talousjohdossa. Johtoryhmän jäsen 13.8.2012 alkaen.

Rolf Jansson, s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri.
Logistiikkadivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin Nordean
Corporate Finance-johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen
Hamiltonissa. Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen.

Timo Koskinen, s. 1968, varatuomari. Henkilöstöjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt
aikaisemmin henkilöstöjohtajana VR Osakeyhtiössä ja VR-Yhtymässä sekä juristina
Elisalla. Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

Otto Lehtipuu, s. 1968, diplomi-insinööri. Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, VR-
Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin ympäristöpäällikkönä VR-Yhtymässä.
Johtoryhmän jäsen 1.12.2010 alkaen.
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Päivi Minkkinen, s. 1959, diplomikielenkääntäjä. Venäjä- ja kansainväliset toiminnot -
divisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän
kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä. Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

Maisa Romanainen, s. 1967, kauppatieteiden maisteri. Matkustajaliikenteen johtaja,
VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin Stockmann Oyj Abp:n varatoimitusjohtajana
ja tavarataloryhmän johtajana. Johtoryhmän jäsen 1.11.2014 alkaen.

Ville Saksi, s. 1971, insinööri. Toimitusjohtaja, VR Track Oy. Työskennellyt aikaisemmin
Skanska Infra Oy:n toimitusjohtajana. Johtoryhmän jäsen 1.1.2010 alkaen.

Lisäksi vuonna 2015 johtoryhmään kuului 1.3.2015 asti Jari Hankala.

Toimitusjohtaja pois lukien johtoryhmään kuuluville henkilöille maksettiin vuonna 2015
palkkana luontoisetuineen yhteensä 1 936 271 euroa ja palkkioina 719 025 euroa.
Johtoryhmälle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia
oikeuksia.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän, joka
oli vuonna 2015 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä. Pitkän tähtäimen
kannustinjärjestelmästä ei käynnistetty uutta kolmivuotisseurantajaksoa. Järjestelmän
perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin
kannustinjärjestelmän tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut
hallinnointisäännöt.

Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on käsitelty
hallituksen henkilöstövaliokunnassa.

Kannustinjärjestelmät ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia. Järjestelmän
mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion
maksua.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä
jakaantuu neljään organisaatiotasoon (L1–L4). Järjestelmään kuului vuonna 2015 noin
160 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä
sekä esikuntatoimintoihin liittyvät toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 12
henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (93 henkilöä).

Muut tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä
esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 54
henkilöä).

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan
vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin/yksikön liikevoitto on
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mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–15 % ja muiden strategiaa ja
yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–85 %.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet
tavoitteen mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat)
laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-L3 -taso 30 % ja L4-taso 25 %.
Palkkiomahdollisuus poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1-L3 on 50 %.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen
perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksettu palkka luontoisetuineen oli 542 040 euroa ja
vuodelta 2014 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle maksettu
bonus oli 226 302 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi
osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke.
Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2015 oli 9 604,50
euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman
varalta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan normaali
palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava
erokorvaus, mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.

6. Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12)
jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston
jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää
varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö
JHL, Veturimiesten Liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR
Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.
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Hallintoneuvoston tehtävä on:

· valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja, että
yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen
sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;

· antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti
tärkeitä;

· antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä

· käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan
laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen suunnitelmien
toteutumista.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2015

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat:

Puheenjohtaja:

Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

Jäsenet:

Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, entinen
kansanedustaja

Pertti Hemmilä, s. 1955, entinen kansanedustaja

Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, entinen kansanedustaja

Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri,
puoluesihteeri

Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen



17 (20)

5.4.2016 Julkinen

VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 30.10.2015 pitämässään kokouksessa
hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi 30.10.2015 lukien:

Puheenjohtaja:

Ville Tavio, s. 1984, lakimies, yrittäjä, kansanedustaja

Jäsenet:

Touko Aalto, s. 1984, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja

Thomas Blomqvist, s. 1965, maanviljelijä, yrittäjä, kansanedustaja

Lauri Ihalainen, s. 1947, kansanedustaja

Elsi Katainen, s. 1966, maatalousyrittäjä, kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Kai Mykkänen, s. 1979, valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, kansanedustaja

Outi Mäkelä, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja

Arto Pirttilahti, s. 1963, toiminnanjohtaja, agrologi, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Katja Taimela, s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja

Erkki Virtanen, s. 1952, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, entinen kansanedustaja

Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2015:

Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava
Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto (23.4.2015 saakka Seppo Juselius)
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto

Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä kahdeksan (8) kertaa.

Hallintoneuvoston palkkiot ja muut etuudet

Hallintoneuvoston palkkioista päättää VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokous. Hallintoneuvoston
palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 päätöksellä ovat seuraavat:
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta,
hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
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Vuonna 2015 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 700 euroa.
Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle,
jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.

Kokouspalkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR-Yhtymä Oy:n
erikoisvapaalipun.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2015 – osallistuminen ja palkkiot 30.10.2015 saakka

Nimi Hallintoneuvoston
kokoukset,
osallistuminen

Kokouspalkkio
€

Yhteensä
€

Puheenjohtaja

Kari Rajamäki 7/7 800,00 5.600,00

Varapuheenjohtaja

Timo V. Korhonen 6/7 600,00 3.600,00

Jäsenet
30.10.2015 saakka

Christina Gestrin 7/7 500,00 3.500,00

Pertti Hemmilä 3/7 500,00 1.500,00

Inkeri Kerola 4/7 500,00 2.000,00

Merja Kuusisto 5/7 500,00 2.500,00

Asmo Maanselkä 7/7 500,00 3.500,00

Aino-Kaisa Pekonen 5/7 500,00 2.500,00

Riikka Slunga-
Poutsalo 5/7 500,00 2.500,00

Oras Tynkkynen 6/7 500,00 3.000,00

Raija Vahasalo 4/7 500,00 2.000,00

Raimo Vistbacka 6/7 500,00 3.000,00
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VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2015 – osallistuminen ja palkkiot 30.10.2015 lukien

Nimi Hallintoneuvoston
kokoukset,
osallistuminen

Kokouspalkkio
€

Yhteensä
€

Puheenjohtaja

Ville Tavio 1/1 800,00 800,00

Varapuheenjohtaja

Timo V. Korhonen 1/1 600,00 600,00

Jäsenet
30.10.2015 lukien
Touko Aalto 1/1 500,00 500,00

Thomas Blomqvist 1/1 500,00 500,00

Lauri Ihalainen 1/1 500,00 500,00

Elsi Katainen 1/1 500,00 500,00

Kai Mykkänen 1/1 500,00 500,00

Outi Mäkelä 1/1 500,00 500,00

Arto Pirttilahti 1/1 500,00 500,00
Riikka Slunga-
Poutsalo 1/1 500,00 500,00

Katja Taimela 1/1 500,00 500,00

Erkki Virtanen -/1 - -

30.10.2015 valitun hallintoneuvoston kokouspalkkiot maksetaan vasta vuoden 2016
puolella.

7. Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka
tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT. Tilintarkastajalle
tilikaudella 2015 tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 172,746,90
euroa.
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5.4.2016 Julkinen

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat
yhteensä 55 685,83 euroa.


