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VR lyhyesti

VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikka-
palveluja tarjoava konserni. Lisäksi konserni 
tarjoaa ratojen rakentamisen ja kunnossapidon 
palveluja. Konserniin kuuluvat myös catering- ja 
ravintolapalveluja sekä telepalveluja tarjoavat 
 yhtiöt. VR-konserni koostuu viidestä divisioonasta , 
jotka ovat Henkilöliikenne, Logistiikka, Palvelut ja 
tuotanto, Oy VR-Rata Ab sekä Venäjä ja kansain-
väliset toiminnot. VR-konsernin palveluksessa 
työskentelee noin 12 500 henkilöä.

VR siirtyi viime keväänä uuteen vihreään yritys-
ilmeeseen ja otti samalla käyttöön sloganin 
Yhteisellä matkalla. Se kertoo, että koko VR-
konserni ja sen henkilöstö tekevät töitä sen puo-
lesta, että kuljetukset pääsevät määränpäähänsä 
turvallisesti, mukavasti ja ympäristöystävällisesti. 
Yhteinen matka on myös tämän vuosiraportin eli 
yhdistetyn vuosikertomuksen ja vastuuraportin 
kuvituksen teemana.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO 
VUONNA 2010
• VR-konsernin vuosiraportti julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja 

venäjäksi.

• Osavuosikatsaukset julkaistaan huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. 

• Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Vuosiraportti ja osavuosikatsaukset ovat luettavissa Internetissä 
 VR-konsernin nettisivuilla osoitteessa www.vr-konserni.fi .

• Julkaisuja voi tilata Internetistä osoitteesta www.vr-konserni.fi 
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04 VASTUULLISUUS VR:LLÄ
VR kantaa vastuuta taloudellisesta kannattavuu-
destaan ja toimintansa vaikutuksista ympäristöön 
ja yhteiskuntaan laajemminkin.

08  TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2009 on ollut VR-konsernille muutosten aikaa. 
Taloudellinen taantuma ja teollisuuden rakenne-
muutos ovat vaikuttaneet laajalti VR:n toimintaan.

10  MUUTOSOHJELMA JA STRATEGIA
VR käynnisti elokuussa 2009 laajan muutosohjel-
man, joka kestää vuoden 2011 loppuun. Lisäksi VR:n 
 strategia päivitetään keväällä 2010.

12  VR-KONSERNI
VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikkapalveluja 
tarjoava konserni. Lisäksi konserni tarjoaa ratojen 
rakentamisen ja kunnossapidon palveluja.

18  TOIMINTAYMPÄRISTÖ
VR-konsernin toimintaympäristö Suomessa poikkeaa 
muista Euroopan maista. Ilmastonmuutos ja globa li-
saatio muuttavat toimintaympäristöä.

24  SIDOSRYHMÄT
VR tekee monipuolista yhteistyötä eri sidosryhmiensä 
kanssa.

26  TAPAHTUMAT 2009
VR:n vuotta 2009 leimasi muun muassa palvelujen 
uudistaminen. 

28 AVAINLUKUJA
Raportointivuosi oli VR-konsernille voimakkaan 
taloudellisen muutoksen aikaa. Tulos jäi merkittävästi 
edellisvuotta heikommaksi. 

30  VR ASIAKASPALVELIJANA
VR:n muutosohjelman keskeisenä päämääränä on 
entistä asiakaslähtöisempi toimintatapa.

34  HENKILÖLIIKENNE
Henkilöliikenteessä panostetaan asiakkaan 
matkustus kokemuksen parantamiseen.

38  LOGISTIIKKA
VR:n logistiikkatoimintoja tehostetaan. Tavoitteena 
on tarjota asiakkaille kokonaispalvelua rautateillä 
ja maanteillä. 

42  RATOJEN RAKENTAMINEN JA 
 KUNNOSSAPITO
VR-Rata on ottanut käyttöön entistä systemaatti-
semman asiakastyön toimintamallin. 

46  VR VASTUULLISENA TALOUDENPITÄJÄNÄ
VR:n taloudenhoidon keskeisiä periaatteita ovat 
suunnitelmallisuus sekä pyrkimys vakaaseen tulos-
kehitykseen, liiketoiminnan positiiviseen kassavirtaan 
ja riittävään omavaraisuusasteeseen. Vuosi 2009 oli 
taloudellisesti haastava.

52 VR UUDISTUVANA TYÖNANTAJANA
VR-konserni toimii työnantajana vastuullisesti.
VR perusti   muutosohjelman osana muutospoolin, 
jonka tavoitteena on tukea irtisanomisuhan alla 
olevia työntekijöitä työllistymään uudelleen. 

60  VR TURVALLISENA KULJETTAJANA
Turvallisuus on VR:n tärkein arvo. Vuonna 2009 jatkettiin 
henkilöstön työturvallisuusosaamisen kehittämistä. 

66  VR YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISENÄ 
 KULJETUSYHTIÖNÄ
VR kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista. 
Vuonna 2009 kiinnitettiin erityistä huomiota energian-
kulutuksen vähentämiseen. 
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VR on yhteisellä matkalla asiakkaidensa kanssa sen puolesta, 
että asiakkaat ja tavarat pääsevät perille turvallisesti, 
mukavasti ja ympäristö ystävällisesti. Junamatkustajan 
 matka alkaa asemalta ja päättyy asemalle. Heinäkuussa 
 Helsingin rautatieaseman kupeessa Rautatientorilla
junamatkustajia ilahduttivat gerberat.
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5Vuosi 2009

Vastuullisuus VR:llä

VASTUULLISUUS VR:LLÄ

Tämä on VR-konsernin ensimmäinen vuosiraportti 
eli yhdistetty vuosikertomus ja vastuuraportti. VR:llä 
vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja nor-
maalia toiminnan johtamista. Tästä syystä on katsottu, 
että vastuullisuusasioista, liiketoiminnan kannalta 
merkittävistä tapahtumista ja tilinpäätöstiedoista on 
luonnollista  kertoa yksissä kansissa.

Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle tasapai-
noinen kuva VR-konsernin vuoden 2009 toiminnasta. 
Tarkoituksena on kertoa VR:n liiketoiminnan kannalta 
merkittävistä tapahtumista ja taloudellisesta tulok-
sesta sekä kuvata VR-konsernin vastuullisen toiminnan 
sitoumuksia, politiikkoja ja saavutettuja tuloksia. 

VR-konserni on julkaissut tätä ennen kolme vastuu-
raporttia toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja 
ympäristöä koskevista vaikutuksista. Ne ovat vuosilta 
2005, 2007 ja 2008. Sitä ennen konserni on julkaissut 
ympäristöraportin joka toinen vuosi vuodesta 1998 
alkaen. Vuosikertomus on julkaistu vuosittain vuodesta 
1995 alkaen.

VR:n vastuuraportti sai kunniamaininnan Yhteiskunta-
vastuu 2009 -kilpailussa vastuullisen henkilöstö-
politiikan raportoinnista. Myös vuonna 2008 julkaistu 
raportti palkittiin kunniamaininnalla.

Vuosiraportin rajaukset
VR-konsernin vuosiraportti on suunnattu VR-konsernin 
asiakkaille, henkilöstölle, viranomaisille, poliittisille  päät-
täjille, kansalaisjärjestöille, alihankkijoille ja medialle.

VR-konsernilla on merkittävä rooli suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Konserni kantaa vastuuta sekä 
 taloudellisesta kannattavuudestaan että toimin-
tansa vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan 
laajemminkin.

Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2009. VR-konserni 
käynnisti vuoden 2011 loppuun kestävän muutosohjel-
man elokuussa 2009, ja samalla konsernin organisaati-
ota ja johtamisjärjestelmää uudistettiin. Uusi johtamis-
järjestelmä otettiin käyttöön elokuussa 2009. Uusi 
juridinen organisaatiorakenne tuli virallisesti voimaan 
vuoden 2010 alussa. Vuosiraportissa VR:n toimintaa 
kuvataan pääasiassa uuden rakenteen mukaisesti. 
Graafi en ja taulukoiden alle on merkitty, jos luvut on 
raportoitu uuden organisaation mukaisesti. Tilinpäätös-
tiedot raportoidaan vanhan organisaatiomallin mukai-
sesti. Raportti kattaa kaikki konsernin liiketoiminnot.

Pohjolan Liikenteestä, Transpoint-yhtiöistä, Avecrasta 
ja VR-Radasta raportoidaan ne tiedot, jotka voidaan 
kerätä tällä hetkellä käytössä olevilla järjestelmillä. 
Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja tytär-
yhtiöiden tietoihin tai niiden vertailukelpoisuuteen.

Alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei rapor-
toida. Osakkuusyritysten toiminnasta kerrotaan vain 
osittain. Vuosiraportissa ei käsitellä Liikenneviraston 
tai Liikenteen turvallisuusviraston toimialaan kuuluvia 
asioita, kuten rataverkkoa ja sen kehittämistä.

Olennaisuuden määrittely
Yritysvastuuseen kuuluu laaja kirjo asioita. 
VR:n vastuu raportoinnin koordinointiryhmä seuloi 
vuonna 2007 VR:n kannalta olennaisimmat teemat.

Koordinointiryhmä päätyi viiteen teemaan, joiden 
kautta VR:n liiketoimintaa ja vastuullisuutta tässä 

i21000385_VR_s3_29_FI_.indd   5i21000385_VR_s3_29_FI_.indd   5 23.2.2010   15:25:3523.2.2010   15:25:35



6

Vastuullisuuden virstanpylväät

Ympäristökäsikirjan • 
päivitys
Lähiliikenne joukko-• 
liikenteen energian-
säästösopimukseen

Koko konsernin kattava • 
henkilöstötutkimus

Arvojen uudistaminen• 
Henkilöstöpelisäännöt• 
Turvallisuuspoikkeamien • 
tietojärjestelmä PORA
Ympäristösertifi kaatti  • 
Pohjolan Kaupunki-
liikenteelle

Turvallisuuspolitiikan • 
päivitys
Kaikki toimialat kattava  • 
konsernin ympäristöryhmä
Ensimmäinen työ-• 
terveys-  ja työturvallisuus-
sertifi kaatti Combitransille
Ympäristösertifi kaatit • 
VR-Radalle ja 
Combitransille

Koko konsernin kattava• 
henkilöstötutkimus 
VR Osakeyhtiön ympäristö-• 
strategia 
Ympäristösertifi kaatit • 
VR Cargolle, VR Henkilö -
liikenteelle ja Transpointille

2000
2001

2002
2003

2004

VASTUULLISUUS VR:LLÄ

raportissa käsitellään. Nämä teemat kuvaavat 
VR-konsernia asiakaspalvelijana, vastuullisena 
talouden pitäjänä, ympäristöystävällisenä yhtiönä, 
 turvallisena kuljettajana ja uudistuvana työnantajana.

Määrittelyprosessin aikana todettiin, että olennaiset 
raportoitavat asiat kumpuavat tärkeimpien sidosryh-
mien odotuksista VR:n toimintaa kohtaan. Olennaisia 
asioita määriteltäessä kiinnitettiin huomiota VR:lle 
tulleeseen asiakaspalautteeseen ja muihin yhteyden-
ottoihin. Myös median esiin nostamat kysymykset 
sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa esitetyt toivo-
mukset otettiin huomioon, koska ne kuvastavat yleistä 
yhteiskunnallista kiinnostusta VR:ää kohtaan.

Koordinointiryhmän keskusteluissa korostui perin-
teisten vastuuteemojen lisäksi vastuu asiakkaasta. 
Asiakkaan kannalta olennaisena kysymyksenä pidettiin 
turvallisuuden ohella muun muassa junaliikenteen 
täsmällisyyttä ja tiedottamista poikkeustilanteissa.

Yhtenä tärkeänä näkökulmana olennaisuuden 
määrittelyssä käytettiin VR-konsernin strategiaa ja 
ylimmän johdon odotuksia. Tästä näkökulmasta olen-
naisiksi nousivat ne asiat, jotka tukevat strategisten 
päämäärien  saavuttamista tai joilla on taloudellista 
merkitystä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen on todettu 
olevan keskeinen teema VR-konsernille, sillä se on 
merkittävä mahdollisuus VR:n vähän ympäristöä kuor-
mittavalle liiketoiminnalle.

Olennaisuustarkastelu on VR:n raportoinnissa jatkuvaa 
työtä. Vuotta 2009 koskevan vuosiraportin varmentaa 
KPMG. Varmennusta valmisteltaessa koordinointi-
ryhmän jäsenet kävivät varmentajien kanssa läpi 
 raportoitavia asioita ja tunnuslukuja muun muassa 
juuri olennaisuuden näkökulmasta. Varmentajien 
 suositukset on otettu tämän vuoden raportissa 
huomioon.

VR-konsernissa toteutettiin sidosryhmäkartoitus ke-
väällä 2009. Tutkimuksessa selvitettiin eri sidos ryhmien 
mielikuvia VR:stä ja kehitysehdotuksia konsernin 
toimintaa kohtaan. Tutkimuksen tuloksia on hyödyn-
netty muun muassa sidosryhmäyhteistyön kuvauksessa 
sivuilla 24–25 ja VR asiakaspalvelijana -osiossa sivulla 31.

Tietolähteet ja laskentamallit
Tämän raportin tiedot on kerätty useista lähteistä. 
Talou dellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkas-
tettuun kirjanpitoon ja vahvistettuihin tilinpäätöksiin. 
Tilinpäätös ja muu yksityiskohtainen informaatio 
taloudesta ovat raportin loppupuolella.

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin 
henkilöstötilastoihin ja turvallisuuden tunnusluvut tur-
vallisuustilastoihin. Ympäristöluvut perustuvat energian 
kulutuksen, materiaalien ja kemikaalien käytön sekä 
jätteiden osalta osin toimintayksiköiltä kerättyihin 
 seurantatietoihin ja osin hankintayksikön tietojärjestel-
miin ja laskutukseen. Liikenteen päästötietojen lasken-
nassa on käytetty VTT:n Lipasto-laskentamallin tietoja. 
Sähkön alkuperä ja sähköntuotannossa käytettävät 
energialähteet perustuvat sähkön toimittajien tietoihin.

Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global 
Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. VR on oman 
arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita A+-
tason mukaisesti. KPMG on tarkastanut raportoinnin 
laajuuden. VR raportoi A-tason mukaisesti kaikki 
avainindikaattorit tai selvittää, miksi niitä ei ole rapor-
toitu. GRI:n laskentaperiaatteita ei kaikkien indikaat-
torien osalta vielä täysin sovelleta. Lisäksi VR raportoi 
soveltuvin osin GRI:n liikenne ja kuljetukset -toimialan 
lisäindikaattoreita.

Edellisen vastuuraportin autoliikenteen onnettomuuslu-
kuihin on tullut täsmennyksiä. Autoliikenteessä sattui 293 
onnettomuutta vuonna 2008 ja loukkaantuneita oli 88. 
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7Vuosi 2009

VR-konsernin ympäristö-• 
lupaukset 2012
Konsernille uusi henki-• 
löstöstrategia ja 
-pelisäännöt
Poikkeamien sähköisen • 
raportointijärjestelmän 
laajennus vaaratilanne-
ilmoituksiin
Työterveys- ja työ-• 
turvallisuussertifi kaatti 
VR-Radalle

Vastuuajattelun vakiin-• 
nuttaminen ja ensim-
mäinen  ulkopuolisen 
tahon varmentama 
vastuuraportti
Ympäristölupauksiin • 
liittyvät toimenpiteet, 
joista  merkittä vimpänä 
eko sähköön siirtyminen 
VR-konsernin uusi • 
työ terveyden ja -tur-
vallisuuden johtamis-
järjestelmä

Ensimmäinen • 
vastuuraportti
Koko konsernin • 
kattava  henkilöstö-
tutkimus

Konsernin • 
tasa-arvosuunnitelma
Toimitilaturvallisuuden • 
hallintajärjestelmä
Ympäristösertifi kaatti • 
koko VR Osakeyhtiön 
toiminnalle
Poikkeamien sähköisen  • 
raportointijärjestelmän  
laajennus prosessi-
poikkeamiin

2008
20092005

2006
2007

VR-konsernin ensim-• 
mäinen vuosiraportti eli 
yhdistetty vuosikerto-
mus ja vastuuraportti
Koko konsernin kattava • 
henkilöstötutkimus
Koko konsernin • 
yhteinen työterveys- ja 
työturvallisuusjohtamis-
järjestelmä
VR-Radan materiaali-• 
palvelujen ja Ruotsin 
toiminnan sertifi ointi

Viime vuoden raportissa kerrottiin, että onnettomuuk-
sia sattui 289 ja loukkaantuneita oli 73.

VR:n vastuuperiaatteet
VR-konsernin kaikki toiminta ja johtaminen perustuvat 
yhteisiin arvoihin, jotka ovat turvallisuus, tyytyväinen 
asiakas, yhdessä menestyminen ja vastuullisuus.
Ar   vot ovat keskeisessä roolissa myös konsernin vision 
määrittelyssä. VR:n visiona on olla hyvämaineinen ja 
arvostettu täyden palvelun logistiikkakonserni, joka 
palvelee elinkeinoelämää laajasti ja innovatiivisesti 
sekä mahdollistaa asiakkaiden sujuvan liikkumisen.
 
Arvojen ja vision pohjalta laaditaan strategia, eli keinot 
vision toteuttamiseksi. Strategia päivitetään vuosittain. 
VR:llä on aloitettu toimintaympäristön muutokseen 
perustuva strategiatyöskentely syksyllä 2009. Uusi 
strategia, joka korvaa nykyisen, valmistuu keväällä 
2010. VR:llä ei ole erillistä vastuullisuusstrategiaa, vaan 
se on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Strategisia 
päätöksiä tehdessä vastuullisuusnäkökulma otetaan 
huomioon.

Vastuun johtaminen
VR toteuttaa vastuullisuuttaan osana normaalia toimin-
nan johtamista, mutta myös erilaisten kampanjoiden, 
hankkeiden, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan 
avulla. VR-konsernin johtamismallissa yhteiskunta-
vastuuta ei käsitellä erillisenä kokonaisuutena, vaan 
siihen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
divisioonien ja yksiköiden vastuulla ja kiinteänä osana 
tavoitteellista toimintaa.

VR-konsernin johtamismalli perustuu tehokkaaseen 
rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on organisoitu asia-
kasryhmien ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden 
ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhti-
öiden, divisioonien ja yksiköiden saumaton yhteistyö.
Johtamismallissa tavoitellaan yhteisten palvelujen  

tehokkuutta ja laatua. Konsernitason yhteisten 
palvelujen tehtävänä on tukea divisioonia strategian 
toteuttamisessa. Osana muutosohjelmaa henkilös-
töön, talouteen ja IT-palveluihin liittyvät tukiyksiköt 
on keskitetty kokonaisuudessaan konsernitasolle. 
 Ympäristöasioita, turvallisuutta ja viestintää on hoidet-
tu konsernitasoisesti jo aikaisemmin.

Vastuuraportoinnilla on merkittävä rooli osana VR-
konsernin vastuun johtamista. Vuodesta 2010 alkaen 
vastuullisuusasioita raportoidaan soveltuvin osin 
vuosineljänneksittäin. Kvartaaliraportoinnin tarkoituk-
sena on vakiinnuttaa vastuun johtaminen ja tulosten 
seuranta osaksi konsernin jatkuvaa toimintaa.

Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri 
joukko henkilöitä useilta VR-konsernin liiketoiminta-
alueilta. Työtä ohjaa raportoinnin koordinointiryhmä, 
jonka tehtävänä on muun muassa määritellä raportoi-
tavien asioiden olennaisuus ja strategian mukaisuus. 
Ryhmässä on mukana asiantuntijoita vastuullisuuden 
eri osa-alueilta.

Vuosiraportti esitellään VR-konsernin hallitukselle ja 
hallintoneuvostolle. Hallintokäytännöistä on lisätietoja 
sivuilla 74−77.

Eri johtamisjärjestelmien määrittelyjä on yhtiökohtai-
sissa toimintajärjestelmissä, ympäristöjärjestelmässä, 
junaturvallisuuden sekä työturvallisuuden johtamis-
järjestelmässä, talousturvallisuuden hallinta- ja 
johtamisjärjestelmässä sekä tietoturvallisuuden 
hallinta järjestelmässä. Tarkemmat tiedot johtamis-
järjestelmistä löytyvät erillisistä taulukoista raportin 
viiden teeman yhteydestä.

Lisätietoja VR-konsernin toiminnasta, hallinnosta ja 
johtamismalleista on Internetissä osoitteessa
www.vr-konserni.fi .
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9Vuosi 2009

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kohti uutta VR:ää

Käynnistimme elokuussa 2009 muutosohjelman, jonka 
tavoitteena on vastata VR:n toimintaympäristössä 
tapahtuviin merkittäviin muutoksiin. Samalla VR-
konserni hakee pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Alkuun 
muutos on keskittynyt konsernin logistiikkatoimintojen 
uudelleenorganisointiin ja kannattavuuden parantami-
seen. Muun muassa kaluston käyttöä ja kunnossapitoa 
on tehostettu. Tavalla tai toisella muutos ulottuu koko 
konserniin. 

Tavoitteenamme on, että VR on vuoden 2011 lopulla 
nykyistä asiakaslähtöisempi ja kustannustehokkaampi 
logistiikka-alan toimija. Haluamme houkutella lisää 
matkustajia juniin ja muun joukkoliikenteen pariin 
sekä osallistua tehokkaan ja kestävän kuljetus-
järjestelmän rakentamiseen.

Muutoksen läpiviennissä, kuten kaikessa VR:n 
toiminnassa, vastuullisuus suhteessa asiakkaisiin, 
henkilöstöön, ympäristöön ja muuhun yhteiskuntaan 
on avainasia. Siksi olemme panostaneet entistä 
enemmän jatkuvaan vuoropuheluun sidosryhmiemme  
kanssa. Muutosohjelman sisällöstä ja tavoitteista on 
sovittu omistajan kanssa, ja henkilöstöjärjestöjen 
 kanssa on keskusteltu laajasti.

Uskon, että toiminnan tehostaminen on useimmiten 
myös vastuullista. Tehokkuus antaa mahdollisuuden 
säästää paitsi luonnonvaroja myös muita resursseja.

VR:llä ei ole erillistä vastuullisuusstrategiaa, vaan 
vastuullisuus on nivottu osaksi konsernistrategiaa 
− tämä on luonnollista, koska vastuullisuutta johde-
taan VR:llä osana jokapäiväistä toimintaa. VR-kon-
sernin strategiaa päivitetään parhaillaan vastaamaan 
muuttunutta tilannetta.

Vuosi 2009 on ollut VR-konsernille muutosten aikaa. Talouden 
taantuma  ja teollisuuden rakennemuutos ovat vaikuttaneet laajasti 
VR:n toimintaan.  Lisäksi VR:n on varauduttava kilpailuun myös junien 
henkilöliikenteessä. Tulevaisuuden näkymät ovat osittain epävarmat. 
Selvää on, että teollisuuden rakennemuutos on peruuttamaton, ja se 
vaatii toimia ja sopeutumista paitsi VR:ltä myös koko Suomelta. 

Ilmastonmuutos on mahdollisuus
Suomen tai maailman talouden kehittymistä on nyky-
tilanteessa erittäin vaikea ennustaa. VR:n kannalta 
varmoja tulevaisuuden kiintopisteitä ovat ainakin 
mahdollisuudet Venäjällä ja ilmastonmuutos. 

Itse uskon, että huoli ympäristöstä tulee jatkossa 
vaikuttamaan entistä enemmän ihmisten kulutus- ja 
matkailutottumuksiin. Se on VR:lle mahdollisuus. 
Ympäristöarvot puhuvat joukkoliikenteen ja tehok-
kaamman kuljetusjärjestelmän puolesta. VR on jatka-
nut vuonna 2007 julkaistujen ympäristölupaustensa 
toteuttamista. Vuoden 2009 alusta alkaen junamme 
ovat esimerkiksi kulkeneet vesivoimalla.

VR valmistautuu kilpailuun
VR:lle tärkeiden tahojen, kuten omistajan ja liikenne-
ministeriön kanssa on vuoden 2009 aikana tehty 
useita tärkeitä sopimuksia, joissa on määritelty eri 
osapuolten tavoitteet ja vastuut.

VR:n pitkäjänteistä toimintaa tukee sopimus rauta-
teiden henkilöliikenteen järjestämisestä Suomessa. 
Sopimus takaa VR:lle yksinoikeuden kymmeneksi 
vuodeksi niillä rataosilla, joita se jo hoitaa. Sopimus 
antaa VR:lle ja valtiolle aikaa valmistautua kilpailuun. 
Suomen rataverkko vaatii investointeja, jotta kilpailu 
toisi asiakkaille aidosti jotain uutta. Muuttuva toimin-
taympäristö ja koveneva kilpailu vaativat lähivuosina 
mittavia muutoksia myös VR:ltä. 

Johtajana olen aina uskonut organisaation kykyyn 
muuttua. Olen huomannut, että jokaisesta organisaa-
tiosta itsessään voi tarvittaessa vapautua uskomatto-
man paljon energiaa muutokseen. Johtajan tehtävä on 
vapauttaa nämä voimavarat.

Mikael Aro
Toimitusjohtaja
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Muutosohjelma ja strategia
Talouden taantuma ja teollisuuden rakennemuutos ovat 
vaikut taneet laajasti VR-konserniin ja sen asiakkaisiin. 
Sen vuoksi VR käynnisti elokuussa 2009 laajan muutosohjelman, 
joka kestää vuoden 2011 loppuun. Samalla konserni valmistautuu 
kilpailuun myös henkilöjunaliikenteessä. Muutosohjelman lisäksi 
VR-konsernin strategia päivitetään keväällä 2010.

Muutosohjelman tavoitteena on parantaa VR-konser-
nin kannattavuutta vähintään 100 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Tämä edellyttää sekä kustannussäästöjä 
että liiketoiminnan kasvua.

Muutosohjelmasta, sen sisällöstä ja seurannasta käy-
dään jatkuvasti vuoropuhelua kaikkien VR:n kannalta 
tärkeiden sidosryhmien kanssa.

15 strategista projektia
Muutosohjelman edistymistä seurataan viidentoista 
strategisesti ja taloudellisesti merkittävän projektin 
kautta. Ohjelman edetessä projektisalkkua täyden-
netään. Suurimmat mahdollisuudet toiminnan tehos-
tamiseen on Logistiikka- sekä Palvelut ja tuotanto 
-divisioonissa. Projektisalkussa on huomioitu myös 
vastuullisuuden merkitys osana muutosohjelmaa. 
 Esimerkiksi yksi projekti keskittyy pelkästään johta-
misen kehittämiseen, koska muutos vaatii paljon 
esimiehiltä ja henkilöstöltä.

Muutosohjelma on alkuun keskittynyt voimakkaasti 
logistiikkatoimintojen uudelleenorganisointiin ja tehos-
tamiseen. Osana muutosta VR on arvioinut nykyistä kul-
jetusjärjestelmäänsä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. 
VR kehittää myös palvelutuotantonsa suunnittelua ja 
ohjausta. Tavoitteena on löytää sekä kannattavuuden 
että ympäristön kannalta järkevimmät ratkaisut.

Uudessa organisaatiossa VR:n ostotoiminnot keski-
tetään yhteen yksikköön, mikä mahdollistaa suuria 
säästöjä ilman henkilöstövaikutuksia. Keskittämällä 
konsernin hankinnat VR pystyy samalla vähentämään 
ostotoimintoihin ja alihankintaan liittyviä riskejä. 
Merkittäviä hankkeita ovat myös vetopalvelujen ja 
ratapihojen tehostaminen sekä koko tavaraliikenteen 
kuljetusjärjestelmän uudistaminen.

Myös VR:n henkilöliikenteessä on käynnissä useita 
hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa asiakaspal-
velua ja asiakkaiden matkustuskokemusta. Vuonna 2011 
VR aloittaa joustavan hinnoittelun, jossa junalippujen 
hinnat määräytyvät yhä enemmän kysynnän ja tarjon-
nan mukaisesti. Useita hinnoittelukokeiluja tehdään jo 
vuonna 2010. Hinnoittelumallia tarkennetaan asiakkai-
den kokemusten ja palautteen perusteella. Strategisesti 
VR:n on varauduttava siihen, että myös junien henkilö-
liikenteessä on pitkällä tähtäimellä kilpailua.

Päivitetty strategia keväällä 2010
Vuoden 2009 lopulla käynnistyi VR-konsernin strate-
giaprosessi, jonka tavoitteena on päivittää konsernin 
visio ja strategia vastaamaan muuttunutta toiminta-
ympäristöä ja asiakkaiden vaatimuksia. 

Työn lähtökohtia ovat VR-konsernin olemassa oleva 
visio, perustehtävä ja arvot.

MUUTOSOHJELMA JA STRATEGIA
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11Vuosi 2009

Arvot

1. Turvallisuus
Olemme turvallinen ja luotettava matkustajien • 
ja tavaran kuljettaja
Torjumme ympäristöriskit• 
Varmistamme turvallisuuden kaikissa tilanteissa• 
Työmme turvallisuuden ja täsmällisyyden • 
parantamiseksi on jatkuvaa

2. Tyytyväinen asiakas
Teemme työtämme asiakkaiden hyväksi• 
Tarjoamme laadukkaita ja helposti saatavia • 
palveluja 
Kehitämme palvelujamme yhdessä asiakkaiden • 
kanssa
Arvostamme myös sisäistä asiakkuutta• 

3. Yhdessä menestyminen
Menestymme, kun liiketoimintamme on • 
kannattavaa ja asiakkaiden tarpeet tyydyttävää
Yhteistyömme perustana ovat avoimuus, • 
keskinäinen kunnioitus ja tavoitteisiin sitoutuminen
Aktiivisuus, osaaminen ja uudistuminen ovat • 
onnistumisemme edellytykset

4. Vastuullisuus
Jokainen vastaa oman työnsä tuloksesta ja laadusta• 
Työmme perustuu rehellisyyteen ja • 
luottamukseen
Tunnemme vastuumme myös ympäristöstä• 

VR-konsernin johtaminen perustuu neljään keskeiseen arvoon, jotka luovat samalla pohjan 
tavalle toimia kaikkien sidosryhmien kanssa. 

Visio
VR on hyvämaineinen ja arvostettu täyden palvelun logistiikka konserni. 

Perustehtävä
Tuottaa asiakkaille ympäristö ystävällisiä ja korkealaatuisia henkilö- ja • 
tavaraliikenteen palveluja mukaan lukien logistiikan lisäarvopalvelut.
Tuottaa radan rakentamisen ja kunnossapidon palveluja, jotka nostavat • 
raideliikenteen täsmälli syyttä ja palvelutasoa.
Päätoiminta-alue on Suomi sekä Venäjä ja valitut kohde markkinat • 
itäisessä Euroopassa.
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VR-konserni on monipuolinen 
logistiikkayritys

VR-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1 399,4 mil-
joonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee 
noin 12 500 henkilöä. VR-konsernin päämarkkina-alue 
on Suomi, mutta konsernilla on toimipisteitä ja hank-
keita myös useissa muissa Euroopan maissa, esimer-
kiksi Venäjällä, Baltian maissa ja Ruotsissa. Konsernin 
pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

VR on kokonaan Suomen valtion omistama yritys. 
VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Konsernissa 
on kaikkiaan 28 yhtiötä tytäryhtiöt mukaan lukien. 
Osakkuusyrityksiä on 8.

VR:n uusi organisaatio
VR käynnisti elokuussa 2009 monivuotisen muutos-
ohjelman. Sen tueksi VR-konsernin organisaatio 
uudistettiin.

Uusi VR koostuu viidestä asiakasryhmien ympä-
rille muodostetusta divisioonasta, jotka ovat 
Henkilöliikenne,  Logistiikka, Palvelut ja tuotanto, 
Oy VR-Rata Ab sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot. 
Tukitoiminnot, IT, talous ja henkilöstö on keskitetty  
konsernitasolle. Divisioonat muodostuvat yksiköistä ja 

VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikka palveluja  
tarjoava konserni. Lisäksi konserni tarjoaa ratojen 
rakentamisen ja kunnossapidon palveluja. Konserniin 
kuuluvat myös catering- ja ravintola palveluja sekä 
 telepalveluja tarjoavat yhtiöt.

juridisista yhtiöistä. Eri divisioonien palveluja ja toimin-
taa on kuvattu sivuilla 14–17.

Kolme fuusiota
Konsernirakenteen uudistamisen yhteydessä toteu-
tettiin kolme fuusiota. Pohjolan Liikenne -konsernin 
emoyhtiö Oy Pohjolan Liikenne Ab sulautettiin ensin 
VR Osakeyhtiöön, jolloin Pohjolan Liikenteen henkilö-
liikenne siirtyi henkilöliikennedivisioonaan ja tavara-
liikenne logistiikkadivisioonaan. Tämän jälkeen 
VR Osakeyhtiö sulautettiin VR-Yhtymään. Lisäksi 
Megasiirto Oy sulautettiin Oy VR-Rata Ab:iin.

Fuusiot tehtiin 31.12.2009. Uusi organisaatiorakenne  
on ollut juridisesti voimassa vuoden 2010 alusta 
alkaen. Kaikki Transpoint-yhtiöt, Pohjolan Liikenteen 
bussiyhtiöt ja Oy VR-Rata Ab jatkavat omina juridisina 
yhtiöinään. Myös Corenet ja Avecra säilyvät omina 
yhtiöinään, mutta Avecra kuuluu henkilöliikenne-
divisioonaan.

VR-KONSERNI
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13Vuosi 2009

Toimitusjohtaja

Henkilö-
liikenne

Viestintä ja
ulkoiset suhteet

Sisäinen tarkastus

Kehitys

Turvallisuus

Logistiikka Oy VR-Rata Ab Palvelut ja
tuotanto

Venäjä ja
kansainväliset
toiminnot

Henkilöstö-
yksikkö

Talous-
yksikkö

Corenet Oy
(60%)

Avecra Oy
(60%)

VR-konsernin rakenne

Palvelut ja tuotanto -divisioona on merkittävä toimija 
VR-konsernin liiketoiminnan taustalla. Divisioonaan 
kuuluvat junaliikennöinti, kaluston kunnossapito, 
kiinteistöyksikkö, hankintatoiminnot ja lakiasiainpal-
velut. Divisioonan tavoitteena on yhdessä konsernin 
varsinaisten liiketoimintadivisioonien kanssa tuottaa 
asiakkaiden odotuksia vastaavia palveluja kustannuste-
hokkaasti.

– Meillä on tärkeä rooli asiakaspalvelussa. 
Toimintamme  vaikuttaa keskeisesti junaliikenteen 

Synergiaa 
taustatoimintoihin

 täsmällisyyteen ja turvallisuuteen, siis siihen, että junat 
ovat kunnossa ja kulkevat aikataulussa, Palvelut ja 
tuotanto -divisioonan johtaja Pertti Saarela sanoo.

Divisioonaan on koottu yhteen sellaiset toiminnot, 
joissa voidaan saavuttaa synergiaetuja.

– Erityisesti rautatieliikenne on verkostobisnestä, jossa 
monien toimintojen yhteispeli on tärkeää. Siksi on ollut 
järkevää sijoittaa esimerkiksi junaliikennöinti ja kun-
nossapito samaan divisioonaan, Saarela toteaa.

Palvelut ja tuotanto -divisioonan tavoitteena ovat yli 
60 miljoonan euron säästöt VR:n muutosohjelman 
seurauksena.

– Hankintatoiminnassa meillä on merkittäviä säästö-
mahdollisuuksia. Kunnossapidon tehokkuutta lisää mällä 
voidaan myös saavuttaa säästöjä. Junaliikennöinnissä 
on erilaisia tehostamishankkeita. Esimerkiksi veturien 
radio-ohjausta kokeillaan, Saarela listaa.

– Keskeistä muutoksen läpiviennissä on johtamisjärjes-
telmän uudistaminen. Pyrimme vähentämään eri johta-
misen tasoja ja suoraviivaistamaan toimintaamme.  
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HENKILÖLIIKENNE

LOGISTIIKKA

ASIAKKAAT TAVOITTEET

RATOJEN RAKENTAMINEN JA 
KUNNOSSAPITO

VR Henkilöliikenne kuljettaa matkustajia niin 
rautateillä kuin maanteilläkin. 

Henkilöliikennedivisioonaan kuuluvat rauta-
teiden henkilöliikenne ja Pohjolan Liikenteen 
linja-autoliikenne. Ravintola- ja catering-
palveluja tarjoava Avecra täydentää henkilö-
liikenteen palveluja junissa ja asemilla.  
Vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa 
kansainvälinen Rail Gourmet Group.

VR Logistiikka tarjoaa asiakkailleen tavara-
liikenteen kuljetus- ja logistiikkapalveluja  niin 
rautateillä kuin maanteilläkin.

Logistiikka  divisioonaan kuuluvat VR Cargo, 
Transpoint Oy Ab, Transpoint Cargo Oy ja 
Transpoint International -konserni. 

VR:n rautatiekuljetuksia käyttävät 
kotimaiset ja kansainväliset metsä-, 
metalli- ja kemianteollisuuden yritykset. 
Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan 
toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.

Autoliikenteen asiakkaita ovat suuret ja 
keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat 
logistisia ratkaisuja kappale- ja massa-
tavarakuljetuksissa.

Toiminnan tehostaminen ja uudelleen • 
organisoiminen
Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja • 
kokonaispalvelujen tarjoaminen 
asiakkaille
 Toimitusketjun hallinnan parantaminen• 
 Idänliikenteen kasvattaminen • 

Junissa henkilöliikenteen tärkeimpiä 
asiakas ryhmiä ovat työ- ja liikematkus-
tajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-
ajan matkustajat.

Linja-autoliikenteen asiakkaita ovat pika- 
ja vakiovuorojen matkustajat sekä pää-
kaupunkiseudun liikenteen matkustajat.  

Asiakkaan matkustuskokemuksen ja • 
asiakastyytyväisyyden parantaminen
Markkinaosuuden kasvattaminen• 
 Matka-aikojen lyhentäminen• 
 Täsmällisyyden ja matkustaja-• 
informaation parantaminen
 Hinnoittelun uudistaminen• 
Vuorotarjonnan lisääminen rataverkon • 
välityskyvyn puitteissa
 Linja-autoliikenteen kasvattaminen • 
pääkaupunkiseudulla

VR-Rata tytäryhtiöineen on erikoistunut 
radanpidon suunnittelu-, rakentamis- ja 
kunnossapitopalveluihin. VR-Rata tarjoaa 
insinöörirakentamisen palveluja myös 
rautatieympäristön ulkopuolella.

VR-Radan asiakkaita ovat valtio, kunnat, 
satamat ja rautatiepalveluja käyttävät 
yritykset sekä muut radanpidon pääura-
koitsijat.

Asiakkuuden hallinnan kehittäminen• 
 Innovatiivisten ratkaisujen • 
tuottaminen
 Kilpailukyvyn parantaminen• 
 Liiketoiminnan laajentaminen valtion • 
rataverkon ulkopuolisille ja kansain-
välisille markkinoille

VR-KONSERNI
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SAAVUTUKSIA VUONNA 2009PALVELUT

Asiakaspalvelua nopeuttava konduktöörien • 
myyntilaite otettiin käyttöön.
 Pääkaupunkiseudun lähiliikennejunissa lisättiin • 
vartiointia. Tavoitteena on lisätä matkustajien 
turvallisuutta.
 Uusi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n • 
omistama Sm5-kaupunkijuna aloitti liiken-
teen. Junassa on kiinnitetty erityistä huomiota 
esteettömyyteen, matkustusmukavuuteen ja 
energiatehokkuuteen.
Junamatkustajien palvelut myöhästymis-• 
tilanteissa paranivat, kun EU:n rautatievastuu-
asetus tuli voimaan 3.12.2009. Vammais-
matkustajilla on mahdollisuus saada 
avustamispalvelua asemilla.

VR ja venäläinen PGK perustivat yhteis-• 
yrityksen tavaraliikenteeseen marraskuussa.
Turun Transpointin uusi terminaali Liedossa • 
otettiin käyttöön. Parempi sijainti paransi 
kuljetuspalvelua ja toi ympäristöetuja. 
Uuden Lahden terminaalin rakennushanke • 
käynnistyi.
 Valtakunnallisten runkokuljetusten ohjaus-• 
yksikkö aloitti syyskuussa Lahdessa.
 Porin terminaali muutti uusiin tiloihin • 
toukokuussa.

VR-Radan ISO 9001, 14001 ja 18001 -sertifi -• 
kaatit laajenivat koskemaan myös Ruotsin 
toimintaa ja materiaalipalveluja Suomessa. 
Ne ovat yhdistettyjä työturvallisuus- ja työter-
veys- sekä laatu- ja ympäristösertifi kaatteja.
Ruotsissa alkoi toukokuussa viisivuotinen • 
Malmiradan Kiiruna−Riksgränsen kunnossa-
pitosopimus. 
 Venäjälle perustettiin tytäryhtiö OOO VR-Track.• 
 Ensimmäinen työkohde Venäjällä oli radan-• 
tarkastus ELLI-vaunulla Suomen rajalta 
Pietariin ja Pietarista 250 km Moskovaan.
 Virossa valmistui Tartto–Valga-radan perus-• 
parannus.
 Talvivaaran-kaivosrata valmistui ja liikennöinti • 
radalla alkoi.

Rautatieliikenne:

Henkilöliikenne tuottaa joukkoliikennepalveluja kaikille kansalais-• 
ryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin.
 Junamatkustajille tarjotaan palveluja sekä kaukoliikenteessä että • 
pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Päivittäin liikennöi noin 
320 kaukoliikenteen ja noin 890 lähiliikenteen junaa.

Maantieliikenne:
Pohjolan Liikenne tarjoaa pika- ja vakiovuoroliikennettä Etelä- • 
Suomessa, Kymenlaaksossa, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Kainuussa.
 Sillä on liikennettä myös pääkaupunkiseudulla.• 
 Lisäksi Pohjolan Liikenne tekee tilaus- ja sopimusajoja.• 

Ravintolat ja catering:
Avecran palveluja on päivittäin noin 160 junassa ja 17 ravintola- tai • 
kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka 
on Helsingin rautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä.
 Avecra hoitaa junissa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä • 
huolehtii Business-palveluista. 

Rautatieliikenne:
Rautateillä VR toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden perus-• 
kuljettajana kotimaassa ja kansainvälisessä liikenteessä. Merkittävä 
osa rautatieliikenteen kuljetuksista on Venäjän-liikennettä.
 Yhtiö tarjoaa asiakkailleen rautatiekuljetusten rinnalla logistista • 
kokonaispalvelua yhdessä VR Logistiikan kuorma-autoyritysten 
kanssa.

Maantieliikenne:
Transpoint on valtakunnallinen kappaletavaran kuljettaja. Lisäksi • 
Transpoint tarjoaa räätälöityjä logistiikkapalveluja.
 Transpoint Cargo tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavara-• 
kuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership–periaatteella. 
 Transpoint International vastaa kansainvälisestä autoliikenteestä. • 
Sen palveluihin kuuluvat myös varastointi ja tullaus, kylmä- ja 
erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset.

Suunnittelupalveluihin kuuluvat rautateiden kehittämiseen ja • 
kunnossapitoon liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat, 
kapasiteettiselvitykset ja liikennesuunnitelmat, sähkörata- ja 
turvalaitesuunnittelu, radan ja siltojen rakenteet, geotekninen 
suunnittelu sekä projektinjohtopalvelut.
Rakentamisen palveluja ovat radan päällysrakennetyöt, radan • 
alusrakenne-, silta- ja asemajärjestelytyöt, insinöörirakentaminen, 
radan sähköistämis- ja vahvavirtatyöt sekä turvalaitetyöt.
 Kunnossapitopalvelut kattavat tarkastuksen, huollon ja vian-• 
korjauksen.
 VR-Rata tarjoaa sähkö-, maa- sekä insinööri- eli betoni- ja teräs-• 
rakentamisen palveluja myös rautatieympäristön ulkopuolella.
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ASIAKKAAT TAVOITTEETPALVELUT JA TUOTANTO

VENÄJÄ JA KANSAINVÄLISET 
TOIMINNOT

TELEPALVELUT

VR-KONSERNI

Palvelut ja tuotanto -divisioona tuottaa 
pääasiassa sisäisiä palveluja muille 
divisioonille ja hallinnon tukiyksiköille.

Divisioonaan kuuluvat junaliikennöinti, 
kaluston kunnossapito, konsernin 
hankinnat, kiinteistöt ja lakiasiainpalvelut.

Venäjä ja kansainväliset toiminnot 
-divisioona keskittyy VR-konsernin kansain-
välisen liiketoiminnan konserniohjaukseen 
ja kehit  tämiseen. Divisioonan vastuulle 
kuuluu myös konsernin kansainvälinen 
edunvalvonta.

Divisioonaan kuuluvat Eurooppa-toiminnot, 
Venäjä-toiminnot sekä Moskovan edustusto. 

Corenet tuottaa tele-, telematiikka- ja 
tieto liikennepalveluja mm. yhteiskunnan 
perusinfrastruktuurin tarpeisiin. Corenetin 
erikoisosaamisaluetta ovat raide-, ilmailu- ja 
maantieliikenteen sekä satamien logistiikan 
tietoliikenneratkaisut.

Corenetin vähemmistöosakkaana on TDC Oy.

Palvelut ja tuotanto -divisioonan 
tärkeimmät asiakkaat ovat VR-konsernin 
muut divisioonat ja yksiköt. 

Venäjä ja kansainväliset toiminnot 
-divisioona toimii matriisissa konsernin 
muiden liiketoimintadivisioonien kanssa.

Corenet tarjoaa telepalveluja rautatie-
liikenteeseen sekä kuljetus- ja 
logistiikka- alan tarpeisiin.

Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden • 
liiketoiminnalle
Luottamuksellisen ja kumppanuuteen • 
perustuvan asiakassuhteen luominen
Visiona olla Suomen johtava vaativien • 
tietoteknisten ratkaisujen ja tieto-
liikennepalvelujen toimittaja sekä 
ylläpitäjä

Valikoiva kansainvälistyminen, joka • 
tukee VR-konsernin liiketoiminnan 
kasvua
 Venäjä tärkein suunta kansainvälisessä • 
liiketoiminnassa 
 VR:n menestyksekäs kilpailu muuttu-• 
vassa toimintaympäristössä

Asiakkaiden odotuksia vastaavien • 
palvelujen tuottaminen kustannus-
tehokkaasti muiden divisioonien 
kanssa
Täsmällinen ja turvallinen junien • 
liikennöinti
 Konsernin hankintatoiminnan keskittä-• 
minen ja prosessien yhtenäistäminen
 Kaluston kunnossapidon toiminnallisen • 
tehokkuuden parantaminen
 Junaliikennöinnin tehostaminen• 
Koko konsernin tuotannonsuunnittelun • 
laadun parantaminen yhdessä logis-
tiikka-  ja henkilöliikenne divisioonien 
kanssa
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SAAVUTUKSIA VUONNA 2009PALVELUT

 Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja • 
kuljettajapalveluja sekä liikenteenohjauspalveluja. Se tekee myös 
liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotan-
non ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta.
Kunnossapitopalvelut huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta • 
kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. VR Engineering tarjoaa 
kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asian-
tuntijapalveluja.
 Hankintayksikön tehtäviin kuuluu mm. VR:n hankintojen läpivienti, • 
seuranta ja toteutus, toimittajamarkkinoiden seuranta ja toimitta-
jien hallinta sekä operatiivinen osto. 
 Kiinteistöyksikkö huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta ja vuok-• 
raamisesta, kaavoituksesta ja maankäytöstä, ympäristöohjelmien 
koordinoinnista sekä maaperän kunnostuksesta.
 Lakiasiainpalvelujen tehtäviin kuuluvat liikejuridiikka, kilpailulain-• 
säädäntö ja oikeudenkäynneistä huolehtiminen. 

 Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona ohjaa, kehittää ja • 
koordinoi VR:n kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimin-
taa.
 Divisioona vastaa kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä • 
sidosryhmätoiminnasta.

Corenetin palveluihin kuuluvat tietoliikenneyhteyksien, tele-• 
verkkojen ja telemaattisten järjestelmien konsultointi, suunnittelu 
ja rakentaminen sekä niiden valvonta, hallinta ja ylläpito.
Corenet vuokraa myös tiedonsiirtokapasiteettia. • 

VR:n junaliikenne siirtyi ympäristöä vähän • 
kuormittavalla vesivoimalla tuotettuun 
 sähköön vuoden 2009 alussa.
Kiinteistöyksiköllä on käynnissä energia-• 
projekti, jonka tavoitteena on leikata eniten 
kuluttavien kiinteistöjen kulutusta.
 Veturinkuljettajien taloudellisen ajotavan • 
koulutus jatkui.
 Ilmalan varikolla otettiin käyttöön veturien • 
pesulaite, joka säästää vettä kierrättämällä 
sitä.
Ratapihoilla aloitettiin siirtyminen vetureiden • 
radio-ohjaukseen.

Corenet jatkoi Tiehallinnon keli- ja liikenne-• 
kameroiden valtakunnallisen huoltopalvelun 
toimittajana vuoteen 2010 saakka.
Corenet vahvisti toimintaansa energiasektorilla • 
mm. sopimalla Fingridille tuotettavien erikois-
telepalvelujen tuottamisesta.
Corenetilla on vankka jalansija satamien • 
kulunvalvonnan asennuksissa. Merkittävänä  
kohteena valmistui Vuosaaren sataman kulun-
valvonta.

Helsinki–Pietari-nopeajunahanke ja Allegro-• 
junien tilaus etenee aikataulun mukaisesti. 
Junat omistaa Oy Karelian Trains Ltd.
 VR ja Venäjän rautateiden tavaraliikenneyhtiö • 
Freight One Company perustivat marraskuussa  
2009 Suomeen yhteisyrityksen Freight One 
Scandinavia Oy:n tarjoamaan asiakkaille 
rautatie logistiikan kokonaispalveluja.
 VR allekirjoitti toukokuussa Venäjän rauta-• 
teiden kanssa aiepöytäkirjan yhteistyömuo-
doista Venäjän rautateiden logistiikkakeskus-
hankkeissa.
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Erilaiset toimintaympäristön muutokset, 
kuten ilmastonmuutos ja teollisuuden 
rakennemuutos, vaikuttavat VR:ään, 
sen asiakkaisiin ja ympäristöön.
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Teollisuuden rakenne muutos 
ja talouden taantuma 
toimintaympäristön haasteina

VR-konsernin päämarkkina-alue on Suomi. Suomen 
maantieteellinen sijainti aiheuttaa omat haasteensa 
liikenteen harjoittamiselle. Liikenne muualle Euroop-
paan edellyttää lähes aina laivayhteyttä. Yhteydet 
Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman 
raideleveyden ansiosta.

Sääolosuhteet, esimerkiksi lumi, lämpötilan vaihtelut 
ja maan routiminen, on otettava huomioon liikennöin-
nissä, ratojen rakentamisessa ja kalustohankinnoissa.

Suomessa väestön määrä on pieni, ja asutus on 
keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset 
etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. 
Valta osa eli 90 % rataverkosta on yksiraiteista toisin 
kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät 
on huomioitava muun muassa henkilöliikenteen vuo-
roja ja reittejä suunniteltaessa.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi vuonna 2006 Kansalli-
sen kestävän kehityksen strategian. Sen mukaan Suo-
men kannalta kestävän kehityksen merkittävimmät 
kehitystrendit ja haasteet liittyvät ilmastonmuutok-
seen, maailmantalouden nopeisiin muutoksiin sopeu-

VR-konsernin toimintaympäristö Suomessa on erilainen  moniin 
muihin Euroopan maihin verrattuna. Muun  muassa harva asutus ja 
luonnonolot asettavat haasteita.  VR-konsernin toiminta ympäristöä 
muokkaavat maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten globalisaatio ja 
ilmastonmuutos. Viimeisen vuoden aikana talouden taantuma ja 
teollisuuden nopea rakennemuutos ovat vaikuttaneet erityisen 
voimakkaasti VR:n toimintaan. 

tumiseen ja väestörakenteen muutokseen. Strategian 
mukaan uusiutuvia luonnonvaroja pitäisi käyttää 
taloudelliseen toimintaan ja ihmisten hyvinvoinnin 
kasvattamiseen niin, että luonnonvarat eivät vähene, 
vaan uusiutuvat sukupolvesta toiseen. EU:n asettama 
tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
miseksi on Suomen osalta 16 % vuosina 2005–2020.

VR on ottanut huomioon nämä kestävän kehityksen 
haasteet omassa toiminnassaan, ja niiden vaikutuksia 
on arvioitu osana johtoryhmän työskentelyä.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos jatkuu, ja kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentäminen on asetettu maailmanlaajuiseksi 
tavoitteeksi. Kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus 
ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin 
ja kulkumuotovalintoihin.

Liikennesektori on lähes täysin riippuvainen fossiili-
sesta polttoaineesta eli öljystä. Liikenne onkin ainoa 
sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasva-
neet viime vuosina, ja kasvu jatkuu. Liikenne tuottaa 
 viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvi-
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huonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen 
päästöistä on vain prosentin verran.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliiken-
teelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junalii-
kenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä 
raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää 
sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin 
kuljetusratkaisu. Öljyn rajallinen riittävyys ja vaihteleva 
hinta vaikuttavat siihen, että siirtymistä muita ener-
gianlähteitä käyttäviin liikennemuotoihin harkitaan. 
Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa 
vaikuttaa jatkossa energian hintaan.

VR:n yrityskuvatutkimusten mukaan ympäristöystä-
vällisyys on junan ylivoimainen kilpailuvaltti. Tammi-
joulukuun 2009 aikana haastatelluista kaukoliikenteen 
matkustajista 29 % sanoi, että ympäristöystävällisyys 
on yksi kolmesta tärkeimmästä syystä valita juna.

Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikoiden ja 
 virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautatei-
den asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöveroja 
ja tietulleja, harkitaan Suomessakin.

YK:n ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa joulu-
kuussa 2009 neuvoteltiin uusista kasvihuonekaasujen 
päästötavoitteista. EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä 
rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatie-
liikenne on ainoa liikennemuoto, joka kuuluu välillisesti 
EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää ener-
giana sähköä. Sähkö on ollut päästökaupan piirissä 
jo nykyisellä päästökauppajaksolla. Energian päästö-
kaupasta johtuva hinnan nousu rasittaa rautateiden 
kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
otetaan mukaan EU:n päästökauppaan vuonna 2012.

Ilmastonmuutos muokkaa luonnonoloja myös 
Suomessa.  Pitkällä tähtäimellä nämä muutokset on 
otettava huomioon ratojen rakentamisen lisäksi esi-
merkiksi radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa.

Globalisaatio ja
kansainvälinen toiminta
VR-konserni toimii entistä enemmän myös kansain-
välisillä markkinoilla. Huomattava osa rautateiden 
tavaraliikenteen kuljetuksista on Venäjän-liikennettä. 
VR Logistiikalla on myös autoliikennettä ja toimi-
pisteitä useissa Euroopan maissa. Venäjän-junamat-
kustus on edelleen vilkasta, vaikka matkustajamäärät 
ovat pudonneet vuonna 2009 taloudellisen taantuman 
seurauksena. VR-Radalla on radanrakennusprojekteja 
Ruotsissa ja Baltian maissa.

Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vai-
kuttaa keskeisesti VR:n liiketoimintaan. Suomen vah-
vuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, 
reitin turvallisuus ja toimitusaikojen ennustettavuus. 
Kuljetusreittien kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti 
myös kuljetusketjun eri vaiheiden hinnoittelu sekä 
erilaiset verot ja maksut. Olennaista on myös, miten 
Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kehittyy. 

Myös EU-lainsäädäntö vaikuttaa VR-konsernin toi-
minta  ympäristöön. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat 
edelleen rautatiemarkkinoiden avaaminen, tekninen 
harmonisointi ja ympäristö. Ympäristöperusteisten 
maksujen ja verojen käyttämistä sekä ohjaus- että 
rahoituskeinona pyritään EU:ssa lisäämään.

Rautateiden kotimainen tavaraliikenne avautui vuonna 
2007 EY-lainsäädännön mukaisesti kilpailulle. Sen 
ennakoidaan käynnistyvän lähivuosina. Myös uusien 
rautatieyritysten on EU-säädösten mukaisesti saatava 
toimilupa ja täytettävä muun muassa turvallisuus-
vaatimukset.

Vuoden 2009 alussa liikenneministeri Anu Vehvi-
läinen asetti työryhmän selvittämään rautateiden 
henkilöliikenteen kilpailuttamista kaukoliikenteessä 
ja kaupunkiseutujen lähiliikenteessä pääkaupunki-

ILMASTONMUUTOS RAIDE-
LIIKENTEEN MAHDOLLISUUS

MUUTOSOHJELMA 
VALMISTAA VR:ÄÄ 
KILPAILUUN
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alueen ulkopuolella. Työryhmän tehtävänä on selvittää 
kilpailuttamisen mahdollisuuksia ja soveltuvuutta 
Suo messa. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää 
henkilö liikenteen kilpailuttamista myös pääkaupunki-
seudun työssäkäyntialueella. VR:n muutosohjelman 
yhtenä tavoitteena on valmistaa yhtiötä kilpailua 
varten.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR allekirjoittivat 
marraskuussa 2009 sopimuksen, joka takaa VR:lle kym-
meneksi vuodeksi yksinoikeuden rautateiden henkilö-
liikenteessä niillä rataosilla, joilla VR jo harjoittaa hen-
kilöliikennettä. Uusi sopimus vastaa 3.12.2009 voimaan 
tulleen EU:n palvelusopimusasetuksen vaatimuksia. 
Vastineeksi yksinoikeudesta LVM asetti VR:lle henkilölii-
kennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen.

EU:n rautatievastuuasetuksen myötä junamatkustajien 
oikeudet ja palvelut myöhästymistilanteissa paranivat 
entisestään. Matkustajilla on muun muassa oikeus 
hyvitykseen, jos matka viivästyy yli tunnilla. Vammais-
matkustajilla on asetuksen myötä mahdollisuus saada 

maksutonta avustamispalvelua VR:n palveluasemilla. 
VR valmistautui muutokseen yhdessä viranomaisten ja 
vammaisjärjestöjen kanssa.

Talouden tila ja 
teollisuuden rakennemuutos
Suomessa on perinteisesti ollut paljon raskasta perus-
teollisuutta, mikä suosii junakuljetuksia. Junaliikenteen 
osuus kaikesta Suomen tavaraliikenteestä oli Tilasto-
keskuksen liikennetilastollisen vuosikirjan mukaan 
vuonna 2008 noin 25 % eli enemmän kuin EU-maissa 
keskimäärin.

Rautateiden asemaa kuljetussektorilla on pidetty 
vankkana pitkien välimatkojen ja teollisuuden raken-
teen takia. Talouden taantuman ja metsäteollisuuden 
nopean  rakennemuutoksen seurauksena tavara-
kuljetukset ovat kuitenkin vähentyneet tuntuvasti 
loppuvuodesta  2008 alkaen. Myös muiden teolli-
suuden alojen tarpeet ovat muuttuneet. Esimerkiksi 
tavaraliikenteen kertakuljetuskoot ovat pienentyneet 
ja kuljetusmatkat lyhentyneet.

Kun VR-konsernin organisaatiota uudistettiin, Venäjälle 
ja kansainvälisille toiminnoille perustettiin oma divi-
sioonansa. Sen tehtävänä on kehittää ja koordinoida 
VR:n kansainvälistä liiketoimintaa ja edunvalvontaa.

– Organisaatiouudistuksen yhteydessä halusimme, että 
yksi divisioona keskittyy matriisimaisesti VR:n kansain-
väliseen toimintaan. Tavoitteena on, että kaikessa 
liiketoiminnassa ulkomailla noudatettaisiin samoja 
tavoitteita ja linjoja, Venäjä ja kansainväliset toiminnot 
-divisioonan johtaja Päivi Minkkinen sanoo.

– Kansainvälisessä liiketoiminnassa toimimme vastuul-
lisesti ja VR-konsernin arvojen mukaisesti. Nouda-

Kansainvälistä kasvua 
Venäjältä

tamme asemamaan lakeja ja määräyksiä, ja teemme 
yhteistyötä vain luotettavien ja vakavaraisten yhtiöiden 
kanssa. Korruptioon suhtaudumme kielteisesti.

Kansainvälistyminen tarjoaa VR:lle kasvumahdolli-
suuksia valikoiduilla markkinoilla, erityisesti Venäjällä.

– Varsinkin logistiikkasektorilla on rajalliset kasvumah-
dollisuudet Suomessa, joten kasvua haetaan Venäjältä. 
Siellä tärkein kumppanimme on Venäjän rautatiet, 
jonka kanssa meillä on aitoa bisnesyhteistyötä, 
Minkkinen kertoo.

VR-konsernin liiketoiminnan kehittyminen Venäjällä 
riippuu paljon maan poliittisesta ja taloudellisesta 
kehityksestä. Myös Venäjän logistiikka-alan muutokset 
on otettava huomioon. 

– Seuraamme Venäjän kehitystä laaja-alaisesti ja 
 reagoimme muutoksiin.

Tavaraliikenteen kokonaispalvelukonseptit ovat Venä-
jällä ajankohtaisia. Sen vuoksi VR ja Venäjän rautatei-
den tavaraliikenneyhtiö PGK perustivat yhteisyrityksen 
Freight One Scandinavia Oy:n marraskuussa 2009.

– Yritys toimii VR Logistiikan myyntikanavana 
Suomessa.  Tavoitteena on tarjota rautatielogistii-
kan  kokonaispalvelua yhden luukun -periaatteella, 
 Minkkinen perustelee.  
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Myös Venäjälle suuntautuvat transitokuljetukset, kuten 
henkilöautojen vientikuljetukset ja konttikuljetukset, 
ovat vähentyneet talouden taantuman seurauksena. 
Talouden elpymisen jälkeen transitokuljetuksista 
odotetaan kasvumahdollisuuksia. Toisaalta Venäjän 
omien satamien kehittäminen voi pitkällä tähtäimellä 
vaikuttaa Suomen kuljetusmääriin.

Vastatakseen muuttuneeseen markkinatilanteeseen 
VR käynnisti muutosohjelman elokuussa 2009. Tavoit-
teena on parantaa VR-konsernin tulosta vuositasolla 
noin 100 miljoonaa euroa muun muassa logistiikka-
toimintoja tehostamalla. Muutosohjelmasta kerrotaan 
raportin sivuilla 10–17.

Yhteiskuntarakenteen muutos
Muuttuva yhteiskuntarakenne vaikuttaa joukkolii-
kennepalvelujen järjestämiseen. Muuttoliike maan 
pohjoisosista Etelä-Suomeen on edelleen voimakasta. 
Toisaalta kaupunkiseuduilla kasvu painottuu kaupun-
kien reuna-alueille ja kehyskuntiin yhä etäämmäs 
työpaikoista. Alueellinen keskittyminen luo käyttäjä-
pohjan tiheälle joukkoliikenteen vuorotarjonnalle.

Myös aluekeskusten välinen liikenne kasvaa. Näillä 
markkinoilla nopeat, täsmälliset ja tiheään liikennöidyt 
joukkoliikennevälineet voivat tarjota kilpailukykyisen 
vaihtoehdon henkilöautoille.

Suomessa junamatkustuksen osuus kaikesta matkus-
tuksesta on liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 
2007 julkaiseman Julkisen liikenteen suoritetilaston 
mukaan noin 5 %, mikä on hieman vähemmän kuin 
EU-maissa keskimäärin. Henkilöauton osuus Suomessa 
on yli 80 %. Henkilöautoilun kasvu on kuitenkin viime 
vuosina ollut junaliikenteen kasvua pienempää. Myös 
lento- ja bussimatkustaminen on vähentynyt.

Väestön ikääntyminen ja 
työvoiman saatavuus
Talouden taantuman ja teollisuuden rakennemuutoksen 
seurauksena VR vähentää noin 1 200 henkilötyövuotta 
vuoden 2011 loppuun mennessä. Iso osa vähennyksistä 
hoidetaan eläkejärjestelyin. Konsernissa tehdään pää-

sääntöisesti vain sisäisiä rekrytointeja. Tehtävistä, joissa 
työt vähenevät, pyritään kouluttamaan työntekijöitä 
sellaisiin työtehtäviin konsernin sisällä, joissa tarvitaan 
tekijöitä. VR:lle on perustettu myös muutospooli, jonka 
tarkoituksena on tukea henkilökunnan työllistymistä 
joko konsernin sisällä tai ulkopuolella.

Nykyisen henkilöstön ikääntyminen ja uuden työvoi-
man saatavuus on yksi VR-konsernin pitkän aikavälin 
haasteista. Henkilöstön ikärakenteen vuoksi konser-
nista siirtyy eläkkeelle satoja työntekijöitä lähivuosien 
aikana. Kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa, ja VR 
kehittääkin työnantajakuvaansa pitkäjänteisesti.

Koko yhteiskunnassa väestön ikääntyminen ja elinta-
son nousu johtavat siihen, että asiakkaiden yksilölliset 
tarpeet, mukavuusvaatimukset ja kulutustottumukset 
muuttuvat, minkä vuoksi he odottavat myös joukko-
liikenteeltä nykyistä parempaa palvelutasoa.

Toimintaympäristöön vaikuttaminen
VR:n yhtiöittämisen jälkeen vuonna 1995 vastuu 
rataverkosta siirtyi valtion viranomaisille. Liikenne- 
ja viestintäministeriö vastaa rautateitä koskevasta 
lainsäädännöstä ja lupahallinnosta. Ratojen kunnosta 
ja kehittämisestä on vastannut vuoden 2010 alusta 
alkaen Liikennevirasto, jonne Ratahallintokeskuksen 
toiminnot siirtyivät virastouudistuksen myötä. Rauta-
tievirasto siirtyi osaksi Liikenteen turvallisuusvirastoa, 
joka valvoo ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistelee 
alan normeja. Molemmat virastot ovat LVM:n alaisia.

VR-konsernin omistajaohjauksesta on vastannut 
1.5.2007 lähtien valtioneuvoston kanslian omistaja-
ohjausosasto.

Suomessa aluekeskusten välinen joukkoliikenne ja 
 palvelutarjonta toimivat taloudellisesti itsenäisesti,  
mutta infrastruktuurin kehittämiseen tarvitaan 
yhteiskunnan panosta. Useat teiden ja rautateiden 
valtakunnalliset runkoyhteydet ovat perusparannuk-
sen tarpeessa. Monet VR:n omat kehittämistoimet, 
kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen 

TAVOITTEENA KASVATTAA 
JUNAN MARKKINAOSUUTTA
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Helsinki

Tallinna

Riika

TartoValga

Vilna

Moskova

Budapest
Tata

Bratislava

Praha
Ostrava

Gdynia

Katowice

Varsova
Poznan

Manchester

Kouvola

Tampere

Oulu

Härnösand

Husum

Kiiruna

Pietari

Luulaja

Riksgränsen

  VR-konsernin keskeiset 
 toimipaikat Suomessa

  VR Logistiikan toimipaikat 
 ulkomailla

  VR-Radan toimipaikat ja työmaat  
 ulkomailla 

  VR-konsernin edustusto Moskovassa

VR:n keskeisiä toimipaikkoja
Suomessa ovat Helsinki, Tampere,  
Oulu ja Kouvola. VR-Radalla on 
Suomen lisäksi  toimintaa Ruotsissa, 
Baltian maissa ja Venäjällä. 
Transpoint Internationalin tavoitteena 
on luoda kuljetuskäytävä Suomesta 
Välimerelle saakka.

VR-konsernin keskeiset toimipaikat

tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infra-
struktuuria. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste 
liittyykin rataverkon kehittämiseen.

Valtion panostukset ratojen rakentamiseen ja 
kunnossa pitoon tarjoavat mahdollisuuksia myös VR-
Radalle, joka on onnistunut säilyttämään merkittävän 
asemansa ratojen rakentamisessa ja kunnossapidossa 
kilpailun avauduttua vaiheittain vuoden 1995 jälkeen.

VR osallistuu monen omassa toimintaympäristössään 
merkittävän järjestön toimintaan. Rautatiealan tärkeim-
mät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja 
infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER ja Kansainvälinen 
rautatieliitto UIC. CER hoitaa EU-edunvalvontaa. UIC 
toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja 
Euroopan tasolla teknisten asioiden yhteistyöfoorumina.

VR on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, 
IVY-maiden ja muutamien Aasian maiden rautateiden 
yhteistyöjärjestö. Lisäksi VR on liitännäisjäsenenä 

IVY-maiden rautateiden neuvostossa. Se koordinoi 
rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden 
IVY-maiden ja Baltian maiden välillä. VR toimii myös 
kansainvälisessä joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka 
tavoitteena on edistää joukkoliikenteen yhteistyötä, 
innovaatioita ja kestävää kehitystä.

Kotimaassa VR-konserni on muun muassa Elinkeino-
elämän keskusliiton, Suomalaisen Työn Liiton ja 
Suomen Logistiikkayhdistyksen jäsen. Konserni kuuluu 
myös Finnish Business & Societyn vastuullisen yritys-
toiminnan verkostoon.

VR-Yhtymä on Liikenne- ja erityisalojen Työnantajat 
ry:n jäsen. VR-Rata on Infra ry:n elinkeinopoliittinen 
jäsen. VR Henkilöliikenteeseen kuuluva Pohjolan 
 Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Logistiikka 
Suomen Kuljetus- ja Logistiikka -yhdistykseen. 
Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan 
jäsen.  Corenet kuuluu Tietoliikenteen ja tietotekniikan 
keskusliitto FiComiin.
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 ODOTUKSET VR-KONSERNIA VUOROVAIKUTUKSEN  TOIMENPITEET JA   
 KOHTAAN VÄLINEET TULOKSET 2009

Asiakaslähtöisyys ja • 
asiakkaiden muuttuvien 
tarpeiden ymmärtäminen
Hyvä matkustuskokemus• 
Ajantasainen tiedottaminen• 
poikkeustilanteissa
Lyhyt matka-aika• 
Hyvä hinta-laatu-suhde• 
Ammattitaitoinen • 
asiakaspalvelu
Ympäristöystävällisyys• 
Kuljetusten turvallisuus ja• 
täsmällisyys
Tehokkuus tavarakuljetuksissa• 

Asiakastyytyväisyys tutkimukset• 
Asiakaspalautteet• 
Asiakaspaneelit• 
Sidosryhmäkartoitukset• 
Yrityskuvaseuranta• 
Yhteistyö HSL:n, kuntien, teolli-• 
suuden ja muiden isojen asiakas-
ryhmien kanssa
Yhteiset kehityshankkeet• 

Asiakastyytyväisyys tutkimusten ja • 
-palautteiden hyödyntäminen
Asiakkaan matkustus kokemusta • 
parantavat hankkeet
Logistiikkatoimintoja  tehostavat ja • 
palveluja  parantavat hankkeet
Junamatkustuksen suosion • 
säilyminen
Sidosryhmäkartoituksen tekeminen • 
ja toimenpiteiden käynnistäminen

Vastuullisuus• 
Pitkäjänteisyys• 
Osaamisen kehittäminen• 
Motivaation ylläpitäminen ja • 
palkitseminen
Hyvä johtaminen• 
Työturvallisuuden ja terveyden • 
ylläpitäminen
Uudistuminen• 
Joustava päätöksenteko• 
Avoin keskustelu ja viestintä• 

Yhteistoimintalaki ja sopimus • 
yhteistoiminnasta
Henkilöstöjärjestöjen kanssa • 
laaditut henkilöstöpelisäännöt
Säännölliset henkilöstö tutkimukset• 
VR-konsernin työterveys- ja • 
työturvallisuusjohtamis järjestelmä
Henkilöstön osallistuminen • 
konsernin laajennetun johtoryhmän 
työskentelyyn

Organisaatiorakenteen uudistami-• 
nen asiakaslähtöisemmäksi
Johtamisen ja esimiestyön • 
kehittäminen
Yt-neuvottelut henkilöstön kanssa• 
Muutospoolin tukitoimet henkilöille, • 
joiden nykyiset työt päättyvät
Konsernin henkilöstötutkimus• 
Sisäisen viestinnän kehittäminen• 
Sisäisen urakierron kehittäminen• 
Tulevaisuuden johtajien • 
valmennusohjelma
Konserniyhtiöiden kehittämis-• 
ohjelmat
Työnantajakuvan kehittäminen• 
Työturvallisuuden johtamis-• 
järjestelmän auditoinnit ja johdon 
katselmukset
Tupakoinnin rajoittaminen ja • 
lopettamisen tukeminen
Säännölliset turvallisuuspalaverit ja • 
-tarkastukset
Työturvallisuustuokiot• 
Sidosryhmäkartoituksen tekeminen • 
ja toimenpiteiden käynnistäminen

Omistajaohjauksen periaatteiden • 
noudattaminen
Tehokkuus• 
Pitkäjänteisyys• 
Vastuullisuus• 
Kannattavuus ja kilpailukyky• 
Osinkotuotot• 

Yhtiökokous• 
Hallitustyöskentely• 
Työryhmät ja verkostot• 
Yhteydenpito valtion • 
omistajaohjaukseen

Osinkopolitiikka• 
Ympäristölupaukset• 
Yhteinen strategia ja kehittämis-• 
suunnitelma VR:n kehittämiseksi

Kuljetusten turvallisuus ja sujuvuus• 
Alueellisesti kattava • 
asiakaspalvelu
Ympäristöhaasteisiin • 
vastaaminen
Erityisryhmien tarpeisiin • 
vastaaminen
Asiantuntemus• 

Yhteistyö alueellisessa • 
liikennesuunnittelussa
Lausuntojen antaminen• 
Työryhmät, toimikunnat ja • 
valiokunnat
Yhteistyökampanjat• 
Yhteydenpito liikenne-, ympäris-• 
tö- ja elinkeinoalan virastoihin ja 
virkamiehiin Suomessa ja EU:ssa

Sopimus VR:n ja rataverkon • 
kehittämisestä
EU:n palvelusopimusasetuksen toi-• 
meenpano ja sen johdosta solmittu 
liikennöintisopimus LVM:n kanssa
Yhteistyö Liikenneviraston (ml. ent. • 
RHK) ja TraFi:n (ml. ent. RVI) kanssa 
rautatieliikenteen kehittämiseksi
Mukanaolo VTT:n tutkimus-• 
hankkeissa
EU:n rautatievastuuasetuksen • 
soveltaminen Suomessa
Edunvalvonta EU:ssa• 
Helsinki−Pietari-nopeajuna-• 
hankkeen edistäminen
Täsmällisyystyöryhmä Liikenne-• 
viraston (ml. ent. RHK) kanssa
Osallistuminen LVM:n Shortsea • 
Promotion Center -yhteistyö-
ryhmään lähimerenkulun ja yhdis-
tettyjen kuljetusten kehittämiseksi
Sidosryhmäkartoituksen tekeminen • 
ja toimenpiteiden käynnistäminen

Sidosryhmät
ASIAKKAAT

HENKILÖSTÖ

OMISTAJA

VIRANOMAISET

Valtio, omistajaohjaus

Ministeriöt LVM ja OM, 
Lii kennevirasto, TraFi, 
Onnettomuustutkintakes-
kus OTKES, alueelliset ja 
paikalliset  viranomaiset, EU

Teollisuus, kauppa, henkilö-
liikenteen matkustajat, 
viranomaiset, kunnat, HSL
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 ODOTUKSET VR-KONSERNIA VUOROVAIKUTUKSEN  TOIMENPITEET JA 
 KOHTAAN VÄLINEET TULOKSET 2009

Avoimuus• 
Aktiivisuus• 
Nopeus• 
Luotettavuus • 
Tavoitettavuus• 

Henkilökohtaiset kontaktit• 
Tiedotteet sekä tiedotus- ja • 
taustatilaisuudet
Verkkoviestintä• 
Julkaisut• 
Mediaseuranta• 
Tutkimukset ja palautteet • 

Ympäristöasioiden • 
taustoittaminen
Uuden ja uudistetun kaluston • 
lanseeraustilaisuudet
Muutosohjelman taustoittaminen• 

Vastuullisuus • 
Ympäristöystävällisyys• 
Turvallisuus• 
Melun ja tärinän • 
vähentäminen
Innovaatiot• 
Avoimuus• 
Palvelujen kehittäminen yhdessä• 

Kansalaisjärjestöjen kannanotot ja • 
lausunnot
Tutkimushankkeisiin ja selvityksiin • 
osallistuminen
VR:lle palautetta turvallisuudesta, • 
melusta, tärinästä, jätteistä ja 
päästöistä
Kansainvälisten alan järjestöjen • 
toimintaan osallistuminen ja alan 
kehitykseen vaikuttaminen

Yhteistyö Suomen luonnon-• 
suojeluliiton kanssa perinne-
maisemien kunnostamiseksi
Osallistuminen tasoristeys-• 
kampanjaan
Yhteistyö vammaisjärjestöjen • 
kanssa EU:n rautatievastuu-
asetukseen valmistautuessa
Säännölliset tapaamiset • 
opiskelija järjestöjen kanssa
Sidosryhmäkartoituksen • 
tekeminen ja toimenpiteiden 
käynnistäminen
Osallistuminen kansainväliseen • 
ympäristötyöhön

Pitkäaikaiset sopimukset• 
Tarjouskilpailujen läpinäkyvyys• 

Tarjouskilpailut• 
Ympäristö- ja turvallisuus-• 
vaatimukset
Ympäristö- ja turvallisuus• -
koulutukset
Sopimusneuvottelut• 

Kumppanuussopimusten • 
solmiminen
Toimintasuunnitelmissa mukana • 
pyrkimys kumppanuuteen
VR:n hankintatoimen • 
kehittäminen
Vakuutusyhtiö OP-Pohjolan kanssa • 
toteutettu vaaratilanteiden ja 
tapaturmien tutkintakoulutus
Työsuojelurahastolta tukea • 
työhyvinvoinnin kehittämiseen
Sidosryhmäkartoituksen • 
tekeminen ja toimenpiteiden 
käynnistäminen

Kuljetusten ja toiminnan • 
turvallisuus ja sujuvuus
Vastuullisuus• 
Alueellinen tarjonta• 
VR:n yhteiskunnallinen rooli• 

Hallintoneuvosto• 
Työryhmät, toimikunnat ja • 
valiokunnat 
Yhteydenpito EU:n, valtakun-• 
nallisiin ja alueellisiin poliittisiin 
päättäjiin 
VR:lle palautetta täsmällisyy destä, • 
junakalustosta ja alueellisesta 
palvelutarjonnasta
Päätöksentekijöihin vaikuttaminen • 
infrastruktuurin kehittämiseksi 
Sidosryhmäkartoitus• 

Neuvotteluja VR:n palvelujen ja • 
liikennejärjestelmän kehittämi-
sestä
Edunvalvonta EU:ssa • 
Sidosryhmäkartoituksen • 
tekeminen ja toimenpiteiden 
käynnistäminen

POLIITTISET 
PÄÄTÖKSENTEKIJÄT

LIIKETOIMINTA-
KUMPPANIT JA 
ALIHANKKIJAT

MEDIA

YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT

EU, eduskunta, poliittiset 
puolueet, alueelliset ja 
paikalliset päättäjät

Sopimuskuljettajat,  
sähkön tuottajat, 
kaluston valmistajat

Kansalliset: kansalais- ja 
etu järjestöt, radan varren 
asukkaat, kuntalaiset, 
maakuntaliitot, kauppa-
kamarit 
Kansainväliset: Kansain-
välinen rautatieliitto UIC
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TAPAHTUMIA 2009

HELMI

TOUKO
HUHTI 

TAMMI

VR SIIRTYI VESIVOIMAAN   VR:n junaliikenne on käyt-
tänyt kokonaan vesivoimalla tuotettua sähköä vuoden 
2009 alusta alkaen. Ekosähköön VR siirtyi jo vuoden 
2008 alussa. Vesivoimalla tuotetun sähkön tuotanto ei 
lisää ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. 
VR kuluttaa vuosittain noin 700 gigawattituntia sähköä. 
VR:n vuotuisella sähkönkulutuksella voisi lämmittää 
25 000 omakotitaloa. Noin 90 prosenttia sähköstä 
käytetään sähkövetoiseen junaliikenteeseen.

KONDUKTÖÖREILLE UUDET MYYNTILAITTEET
Konduktöörit ottivat käyttöön uudet kannet-
tavat myyntilaitteet. Niiden myötä asiakkai-
den itsetulostamien e-lippujen tarkastaminen 
helpottui ja myyntitapahtumat junissa nopeu-
tuivat. VR:n verkkokaupasta ostetut e-liput voi 
tarkastaa junassa viivakoodia lukemalla.

POHJOLAN LIIKENTEELLE LISÄÄ LINJOJA HELSINGISSÄ
Pohjolan Liikenne voitti Helsingin kaupungin sisäisen 
bussiliikenteen tarjouskilpailussa kolme uutta linjaa. 
Uusien linjojen hoitamiseen tarvitaan 60 uutta kuljet-
tajaa ja 30 uutta linja-autoa, jotka ovat vähäpäästöisiä. 
Uusien linjojen liikennöinti alkoi 1.1.2010. Uudet linjat 
kasvattavat Pohjolan Liikenteen liikevaihtoa noin 
5 miljoonaa euroa vuodessa. 

VR:LLE UUSI VIHREÄ YRITYSILME
VR:n uusi vihreä yritysilme alkoi näkyä 
keväästä alkaen konsernin verkkosivuilla,  
 mainoksissa, julkaisuissa ja asemilla. 
Vihreän  ilmeen tavoitteena on korostaa 
ympäristöystävällisyyttä junaliikenteen 
vahvuutena. 
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SYYS

MARRAS

KESÄ 

MARRAS

JUNIEN LEIKKITILAT UUDISTUIVAT 
InterCity-junien leikkitilojen kalusteet 
kunnostettiin ja tilojen ilme uudistet-
tiin kesän aikana. Leikkitiloihin tuotiin 
uusia Tammen satukirjoja, ja vaunun 
satuhahmo tarrat vaihdettiin uusiin. 

TALVIVAARAN LIIKENNE KÄYNNISTYI
Talvivaaran-kaivosrata Kainuussa valmistui, 
ja VR aloitti siellä rautatiekuljetukset. Radalla 
kuljetetaan kaivostoiminnan tarvitsemia raaka-
aineita ja kaivokselta lähteviä malmirikasteita. 
VR-Rata vastaa kaivosradan kunnossapidosta 
vuoden 2011 loppuun.

UUSI KAUPUNKIJUNA LÄHILIIKENTEESEEN
Ensimmäiset kaksi Sm5-kaupunkijunaa aloittivat
liikennöinnin pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä 
vuoden 2009 marras- ja joulukuussa. Uusia junia 
tarvitaan vanhentuvan kaluston tilalle ja vuonna 
2014 valmistuvan Kehäradan liikenteeseen. Kehä-
radan myötä syntyy uusi junayhteys Helsingin 
keskustan ja Helsinki–Vantaan lentoaseman välille. 
Junat omistaa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

UUSI YHTEISYRITYS TAVARALIIKENTEESEEN
VR perusti tavaraliikenteen yhteisyrityksen 
venäläisen Freight One Companyn eli PGK:n 
kanssa. Yhtiön tehtävänä on tarjota tavara-
liikenteen asiakkaille Suomen ja Venäjän 
väli siä vienti-, tuonti- ja transitokuljetuksia 
sekä vaunukuorma- että kokojunalähetyksinä. 
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AVAINLUKUJA

Avainlukuja

Konsernin liikevaihto oli 1 399,4 (1 530,4) miljoonaa 
euroa. Tavaraliikenteen liikevaihto laski eniten, mikä 
johtui yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Laskua oli 
131,0 miljoonaa euroa autoliikenne mukaan lukien. 
Henkilöliikenteen kokonaisliikevaihto oli 464,3 (461,2) 
miljoonaa euroa. VR-Radan liikevaihto tytäryhtiöineen 
oli 342,2 (340,1) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 28,9 (74,4) miljoonaa euroa ja 
tilikauden voitto 18,4 (56,2) miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit olivat 134,5 (111,6) miljoonaa  
euroa, josta junakaluston osuus oli 48,0 (41,4) mil-
joonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit koskivat 
tavaravaunuja ja henkilöliikennekaluston saneerausta. 
Autoliikenteen investoinnit olivat 8,1 (16,5) miljoonaa 
euroa. Suureksi osaksi korvattiin vanhaa autokalustoa.

Täsmällisyys hiukan alle tavoitetason
Junaliikenteen täsmällisyys jäi vuonna 2009 hiukan 
alle tavoitetason. Kaukoliikenteen junista 89,4 % 
saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella. 
Tavoitteena oli 90,0 %. Lähiliikenteen täsmällisyys oli 
95,5 %, kun tavoite on 97,5 %. Lähiliikenteen mittarina 

Vuosi 2009 oli VR-konsernille taloudellisesti haastava. 
Tavara liikenteen voimakas lasku vaikutti koko vuoden tulokseen. 
Henkilöliikenne jäi tavoitteistaan, ja matkustajamäärät olivat 
pienemmät kuin vuonna 2008. Säästötoimenpiteistä huolimatta 
VR:n tulos laski tuntuvasti. 

on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kol-
men minuutin tarkkuudella. Kansainvälisesti verrattuna 
junaliikenteen täsmällisyys säilyi kuitenkin hyvällä 
tasolla.

Hiilidioksidipäästöt laskeneet 
tuntuvasti 
Vuoden 2009 alusta alkaen VR:n junaliikenne siirtyi 
käyttämään kokonaan vesivoimalla tuotettua sähköä. 
Sen tuotanto ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Juna-
liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 68 % 
vuodesta 2006, eli tavoite päästöjen puolittamisesta 
on saavutettu selvästi.

Työturvallisuus kehittynyt 
myönteisesti 
VR-konsernissa kiinnitettiin raportointikaudella erityistä 
huomiota esimiesten työturvallisuusosaamisen kehit-
tämiseen ja tapaturmia ehkäisevään ennakoivaan 
toimintaan. Konsernin tapaturmataajuus eli kaikkien 
työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 39, 
kun se edellisenä vuonna oli 49. Vakavien työtapatur-
mien määrä laski 16 %.

2009
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Liikevaihto divisioonittain 2009*
  %  milj. €
1 Henkilöliikenne 33 464,3
2 Logistiikka  37 513,2
3 Ratojen rakentaminen  24 331,5
 ja kunnossapito 
4 Muut  6 90,4

*Luvut on laskettu uuden 
 organisaatiomallin mukaisesti.

4

3

2

1

Henkilöstö divisioonittain 2009*
  %  lkm
1 Henkilöliikenne 17 2 166
2 Logistiikka  23 2 905
3 Ratojen rakentaminen  20 2 435
 ja kunnossapito 
4 Muut  40 4 870

*Luvut on laskettu uuden 
 organisaatiomallin mukaisesti.

543
2

1

Henkilöliikenteen markkina-
osuudet Suomessa 2008
% 
1 Henkilöauto 85
2 Linja-auto 6
3 Juna 5
4 Lentokone 2
5 Muut 2

3

2

1

Tavaraliikenteen markkina-
osuudet Suomessa 2008
% 
1 Tieliikenne 67
2 Rautatieliikenne 25
3 Vesiliikenne 8

VR-konsernin avainlukuja 2009 2008 2007 2006 2005

Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 89,4 90,6 88,2 88,8 90,0 

Lähiliikenteen täsmällisyys, % 95,5 95,9 96,6 97,1 97,6 

Liikevaihto, milj. € 1 399,4 1 530,4 1 334,1 1 264,6 1 196,6

Investoinnit, milj. € 134,5 111,6 118,9 110,3 210,2

Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % 65 61 24 21 3,8

Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt, 
1 000 tonnia

93 114 239 289 255

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet 
junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti

0 0 0 0,6 0,6

Tapaturmataajuus,
kaikki tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
(KILA:n ohjeesta poiketen luku sisältää myös tapaturmat, 
joiden seurauksena ei poissaoloja)

39 49 51 51 58

Henkilötyövuosien määrä 12 376 12 516 12 540 12 663 12 791

Uusien työsuhteiden määrä 587 897 591 559 528
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Lapsille junien leikkitilat ovat tärkeä  osa 
matkaa. VR uudisti IC-junien leikkitilat ja 
siellä näkyvät Tammen satuhahmot. Risto 
Räppääjä vieraili junassa keväällä 2009.
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Uusi VR on rakennettu 
asiakasryhmien ympärille

VR ASIAKASPALVELIJANA

Muutosohjelman myötä kaikissa divisioonissa on 
käynnistetty asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyy-
den parantamiseen tähtääviä hankkeita. Henkilö-
liikenteessä tavoitteena on parantaa asiakkaan 
matkustuskoke musta muun muassa myyntikanavia ja 
kalustoa uudistamalla sekä asiakasviestintää paranta-
malla. Logistiikassa asiakkaita pyritään palvelemaan 
koko naisvaltaisemmin niin, että asiakas saa samasta 
paikasta sekä rautatie- että maantiekuljetuspalveluja. 
VR-Radassa on otettu käyttöön entistä systemaatti-
sempi asiakastyön toimintamalli, jossa tavoitteena on 
ymmärtää paremmin asiakkaan tarvitsemia palvelu-
kokonaisuuksia.

Sidosryhmäkartoituksen tuloksia
VR toteutti sidosryhmäkartoituksen keväällä 2009. 
Tutki mukseen osallistui VR:n yksityis- ja yritysasiak-
kaita, alihankkijoita, viranomaisia, yhteistyökumppa-
neita, järjestöjen sekä VR:n henkilöstön ja hallinnon 
edustajia. Aineisto kerättiin sähköposti kyselynä, asia-
kaskyselynä junissa sekä sidosryhmiä haastattelemalla.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että VR on maineeltaan paras 
kuljetusalan toimija, joka erottuu kilpailijoistaan ympä-
ristöystävällisyydellä ja turvallisuudella. Tutkimuksen 
mukaan VR:n tulisi vielä kehittää asiakaslähtöisyyt-

Koko VR-konsernin toiminnan tavoitteena on 
tyytyväinen asiakas. VR:n muutosohjelman keskeisenä 
päämääränä kaikissa divisioonissa on entistä asiakas-
lähtöisempi toimintatapa. Myös uusi organisaatio on 
rakennettu selkeämmin asiakasryhmien ympärille. 
Uudessa organisaatiomallissa vastuu asiakasta 
koskevista päätöksistä on viety mahdollisimman 
lähelle asiakasta. 

tään, uudistuvuuttaan ja tehokkuuttaan. Sidosryhmä-
kartoituksen tuloksia hyödynnetään erilaisissa VR:n 
kehittämishankkeissa, esimerkiksi muutosohjelman 
läpi viennissä ja viestinnässä. Vuoropuhelu sidos-
ryhmien kanssa on tärkeä osa muutosohjelmaa.

Tärkeimmät asiakasryhmät
Henkilöliikenteen tärkeitä asiakasryhmiä junissa ovat 
muun muassa työ- ja liikematkustajat sekä perheet. 
Suurin osa junaliikenteen henkilökilometreistä kertyy 
kaukoliikenteestä. Määrällisesti eniten junamatkoja 
tehdään pääkaupunkiseudun lähijunissa. Ravintola-
palveluja tarjoava Avecra täydentää henkilöliikenteen 
palvelua junissa ja asemilla.

VR:n linja-autoliikennettä hoitavan Pohjolan Liikenteen 
asiakkaita ovat pika- ja vakiovuorojen matkustajat sekä 
pääkaupunkiseudun liikenteen matkustajat.

VR Logistiikan suurasiakkaat ovat kotimaisia ja 
kansain välisiä metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden 
yrityksiä. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan 
toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Autoliikenteen 
asiakkaita ovat lisäksi suuret ja keskisuuret yrityk-
set, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja kappale- ja 
massa tavarakuljetuksissa.
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20092008200720062005

Henkilöliikenteen matkat
miljoonaa matkaa
  Junaliikenne
  Autoliikenne 

65
,0

63
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66
,7

69
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67
,6

14
,1

11
,9

14
,4

17
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18
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20092008200720062005

Kuljetetun tavaran määrä
miljoonaa tonnia
  Junaliikenne
  Autoliikenne 

43
,6

40
,7

40
,3

41
,9

32
,9

9,
99,
1

10
,1 9,
0

6,
8

  20092008

Junamatkustajien 
asiakastyytyväisyys
% 

7474

VR ASIAKASPALVELIJANA

VR-Radan asiakkaita ovat valtio, kunnat, satamat 
ja rautatiepalveluja käyttävät yritykset sekä muut 
radanpidon pääurakoitsijat. Merkittävin asiakas on 
Liikennevirasto, jonne Ratahallintokeskuksen toiminnot 
siirtyivät vuoden 2010 alussa. Corenet tarjoaa telealan 
infrapalveluja.

Kansainvälinen asiakas
VR palvelee asiakkaita myös kansainvälisesti. Henkilö-
liikenne Suomen ja Venäjän välillä on edelleen vil-
kasta, vaikka matkustajamäärät junissa ovat laskeneet 
talouden taantuman seurauksena.

Matkustaminen Helsingin ja Pietarin välillä nopeutuu, 
kun nopeajunaliikenne kaupunkien välillä käynnistyy 
vuoden 2010 lopulla. VR:n ja Venäjän rautateiden 
yhteisyritys Oy Karelian Trains Ltd on tilannut neljä 
nopeaa junaa. Tavoitteena on lyhentää Helsingin ja 
Pietarin välinen matka-aika alkuvaiheessa kolmeen ja 
puoleen tuntiin ja myöhemmin kolmeen tuntiin, kun 
se nykyisin on viisi ja puoli tuntia.

Suuri osa tavaraliikenteen rautatiekuljetuksista on 
Venäjän-liikennettä, vaikka Venäjän-kuljetukset ovat 
vähentyneet tuntuvasti taantuman myötä. Venäjän-
liikenteen osuus rautatiekuljetuksista on noin 34 %. 
Vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin VR 
perusti Venäjän rautateiden tavaraliikenneyhtiön PGK:n 
kanssa yhteisyrityksen Freight One Scandinavia Oy:n 
marraskuussa 2009.

Transpoint Internationalin tavoitteena on tarjota 
 asiakkailleen kokonaispalvelua kansainvälisillä markki-
noilla. Yhtiöllä on toimipisteitä useissa maissa ympäri 
Eurooppaa, erityisesti Itä-Euroopassa. Vuoden 2009 
alussa Transpoint International aloitti säännöllisen 
liikenteen Turkin ja niiden maiden välillä, joissa yhtiöllä 
on toimipisteitä.

VR-Rata on lisännyt toimintaansa Ruotsissa, Baltian 
maissa ja Venäjällä.

UUSIA PALVELUJA
VENÄJÄN-LIIKENTEESEEN

Prosenttiluku kuvaa 
tyytyväisten asiakkaiden 
osuutta vuoden 2009 aikana 
haastatelluista kaukoliikenteen 
matkustajista (n=7 665).

i21000385_VR_s30_59_FI.indd   32i21000385_VR_s30_59_FI.indd   32 23.2.2010   15:28:1223.2.2010   15:28:12



33Vuosi 2009

Asiakkuuden
johtaminen

VR:n arvot asiakkuuden 
johtamisessa

VR-konsernin neljä arvoa turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja 
vastuullisuus ovat  keskeisiä asiakkuuksien johtamisessa. VR tarjoaa laadukkaita, 
turvallisia ja helposti saatavia palveluja, joita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakaspalvelustrategia ja 
-visio

VR:n toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja uudistuvaa. • 
VR:n palvelut kehittyvät jatkuvasti ja ylittävät asiakkaiden odotukset. • 
VR ennakoi asiakkaiden tarpeiden muutokset.• 

Asiakaspalveluun liittyvät 
politiikat ja niiden toteuttaminen

Kaikille liiketoiminta-alueille on laadittu omat asiakasstrategiansa yhtenäisellä 
menettelytavalla. Asiakaspalvelumalli on luotu kunkin asiakasryhmän tarpeiden 
pohjalta. Tuotteet ja palvelut kohdennetaan niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin 
asiakasryhmien erilaisia tarpeita.

Asiakaspalvelutavoitteet Asiakastyytyväisyyden nostaminen• 
Asiakasarvon kasvattaminen• 
Sisäisten laatukriteerien toteutuminen• 
Henkilöstön koulutus: nykyistä parempi ymmärrys asiakkaiden tarpeista• 

Onnistumiset ja vastoinkäymiset
asiakaspalvelussa

Päätöksiä henkilö- ja tavaraliikenteen kehittämisestä Venäjälle+ 
Parannuksia palvelun laadussa ja muodoissa+ 
Asiakkailta kiitosta asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyydestä ja + 
palvelu alttiudesta
Poikkeustilanteiden ja niihin liittyvän asiakasviestinnän hoitaminen- 
Asiakaspalvelun tasalaatuisuutta yhä parannettava- 

Mahdollisuudet ja riskit
asiakkuuden johtamisessa

Kyky palvella kansainvälisesti+ 
Uudet palvelukonseptit ja moderni kalusto mahdollistavat kasvun+ 
Uudistuva asiakaspalvelu+ 
Vahva osaaminen ja yhteistyön helppous+ 
Parempi häiriötilanteiden hallinta+ 
Asiakkaiden kasvavat odotukset ja vaatimukset- 
Kilpailu liikennemuotojen välillä ja raideliikenteen uudet toimijat- 
Voimakas viranomaissääntely muihin liikennemuotoihin nähden- 
Talouden taantuma- 

Asiakaspalvelua parantavat 
muutokset järjestelmissä tai 
rakenteissa raportointikaudella

VR-Radan toimintojen laajentaminen Ruotsissa ja Venäjälllä • 
Lipunmyynnin uudet jakelukanavat• 
Autoliikenteen kansainvälistyminen itäiseen Eurooppaan• 
Toimenpiteet kaluston laadun parantamiseksi• 
Toimenpiteet päivittäisen asiakaspalvelun parantamiseksi• 
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Tavoitteena parempi 
matkustuskokemus

VR ASIAKASPALVELIJANA: HENKILÖLIIKENNE

VR teetti vuonna 2008 laajan tutkimuksen, jossa 
selvitettiin junamatkustajien odotuksia ja asiakas-
palvelutilanteiden kulkua. Vuoden 2009 aikana 
tutkimuksen pohjalta on koottu työvälineitä asiakas-
palvelutyön tueksi. Niitä esitellään henkilöstölle 
vuonna 2010 osana asiakaspalvelukoulutuksia.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute
VR:llä palvelujen kehittämisessä asiakkaiden tarpeet 
ja toiveet otetaan huomioon. Tarpeita selvitetään asia-
kaskyselyillä ja asiakastyytyväisyysmittauksilla. Lisäksi 
VR hyödyntää asiakaspalautetta. Henkilöliikenteen 
asiakkailta kerätään tietoa pääasiassa kyselylomak-
keilla junissa ja asemilla.

Henkilöliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus tehdään 
kuukausittain. Noin 70 % vastaajista on tyytyväisiä 
VR:n palveluun ja matkustuskokemukseensa. Konduk-
töörit ja myyntivirkailijat saavat kiitosta asiantunte-
muksestaan ja palvelualttiudestaan. Asiakkaat toi vo-
vat, että asemien ja junien siisteyttä kehitettäisiin.

Lähiliikenteessä junan kilpailutekijöitä ovat nopeus ja 
vaivattomuus. Kaukoliikenteessä asiakkaat arvostavat 

Yksi VR:n henkilöliikenteen tärkeimmistä tavoitteista on asiakkaan 
matkustuskokemuksen parantaminen. Työ on jo aloitettu, ja se jatkuu 
tulevina vuosina. Hinnoittelua ja myyntikanavia uudistetaan, uutta 
kalustoa hankitaan ja sekä asemien että junien palvelua parannetaan. 
Tärkeä kehityskohde vuonna 2009 ovat olleet myös henkilökohtaiset 
asiakaspalvelutilanteet.

matkustusmukavuutta ja mahdollisuutta hyödyntää 
matka-aika työntekoon. Junamatkustamista pidetään 
myös turvallisena ja ympäristöystävällisenä.

Avecra saa asiakaspalautteiden perusteella kiitosta 
hyvästä palvelusta. Tuotteiden laadusta ja valikoimasta 
asiakkaat antavat sekä kiitosta että kehitysehdotuksia. 
Avecra ei toteuttanut laajaa asiakastutkimusta vuonna 
2009.

Pohjolan Kaupunkiliikenne sijoittui keväällä 2009 HKL:n 
asiakastyytyväisyysmittauksessa kaikilla mitatuilla 
osa-alueilla liikennöitsijöistä parhaaksi. YTV:n mittauk-
sessa yhtiö saavutti tavoitteensa hieman yli puolessa 
liikennöidyistä linjoista. Syksyllä arvosanat kuitenkin 
nousivat etenkin Espoon sisäisessä liikenteessä.

VR saa junamatkustajilta yli 20 000 palautetta vuo-
dessa. Henkilöliikenteen asiakaspalautteet ja korvaus-
hakemukset käsittelee Riihimäellä sijaitseva VR:n 
asiakaspalvelukeskus.

Myyntikanavien uudistaminen
VR kehittää parhaillaan tuotteitaan ja hinnoitteluaan 
sekä uudistaa myyntikanaviaan. VR siirtyy joustavaan 
hinnoitteluun vuodesta 2011 alkaen. Joustavassa hin-
noittelussa asiakas voi omilla valinnoillaan vaikuttaa 
junalipun hintaan. VR valmistautui uudistukseen teke-
mällä asiakastutkimuksia ja vertailemalla ulkomaisten 
rautatieyhtiöiden hinnoittelumalleja vuonna 2009. VR 
on tehnyt myös hintakokeiluja, joiden tavoitteena oli 
selvittää asiakkaiden reaktioita hintojen vaihteluun.
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Konduktöörit saivat käyttöönsä kannettavat myynti-
laitteet vuoden 2009 alussa. Laitteen avulla lipun-
myynti ja  -tarkastus junissa helpottuivat. Verkkokau-
pasta  ostettuihin lippuihin lisättiin asiakaspalvelua 
nopeuttava  viivakoodi.

Uusien lipunmyyntiautomaattien asennus asemille 
 alkoi joulukuussa 2009. Automaatteja tulee kaksi 
kertaa enemmän kuin aiemmin. Niitä tulee myös 
asemille, joilla ei ole lipunmyyntiä. Uudet automaatit 
mahdollistavat maksamisen sirullisilla maksukorteilla.

Elintarvikkeiden arvonlisäveroa laskettiin 1.10.2009. 
Avecran take away -tuotteiden hinnat laskivat 8,2 %, 
kun Avecra vei veroalennuksen täysimääräisenä 
asiaka shintoihin.

Kaluston ja asemien uudistaminen
VR on uudistanut raportointikaudella kalustoaan. 
IC-junien lasten leikkitilojen kalusteet kunnostettiin ja 
tilojen visuaalinen ilme uudistettiin kesällä 2009. Myös 
IC-junien Bistro-ravintolavaunujen itsepalvelupuolen 
kunnostustyöt aloitettiin asiakaspalautteen perusteella.  
Asiointi ravintolavaunussa tulee sujuvammaksi, ja 
asiakaspaikkojen määrä kasvaa. Vaunut valmistuvat 
vaiheittain vuoden 2012 loppuun mennessä.

Vuoden 2009 aikana uudistettiin Riihimäen, Rovanie-
men ja Tampereen asemien ilmeet VR:n vihreän yritys-
ilmeen mukaiseksi. Vuonna 2010 uudistetaan ainakin 
Espoon, Joensuun ja Kouvolan asemat.

Avecra uudisti Helsingin rautatieasemalla sijaitsevan 
ravintola Elielin ja Pullman Loungen. Junien kärry-
myynti nopeutui, kun hinnastot ovat helmikuusta 2009 
alkaen olleet asiakkaiden saatavilla istuintaskuissa jo 
ennen kärryn tuloa.

Uudet palvelut junissa
Kaikkiin IC- ja Pendolino-juniin asennettiin marraskuu-
hun 2009 mennessä PC-pistokkeet asiakaspalautteen 
perusteella. Asiakkaat voivat nyt ladata matkapuhelin-
ten ja kannettavien tietokoneiden akut matkan aikana 
ja työskennellä niillä ilman katkoja.

Kaikkiin Pendolino-juniin on asennettu laajakaista-
yhteys, joka tulee asiakkaiden käyttöön vaiheittain 
vuoden 2010 aikana. Tarkoituksena on asentaa laaja-
kaista myös InterCity-juniin.

Esteettömyys
EU:n uusi rautatievastuuasetus tuli voimaan 3.12.2009. 
Sen myötä vammaismatkustajilla on mahdollisuus 
saada avustamispalvelua asemalla liikkumiseen VR:n 
37 palveluasemalla. Palvelu tulee tilata 48 tuntia 
ennen matkaa, ja palvelu on maksuton.

Uudet Sm5-kaupunkijunat aloittivat liikenteen 
marraskuussa 2009. Junissa on kiinnitetty erityistä 
huomiota esteettömyyteen. Junat ovat matalalattiaisia, 
eikä eteistilojen ja matkustamojen välillä ole kulkua 
hidastavia väliovia. Junat omistaa Pääkaupunkiseudun 
Junakalusto Oy, josta VR omistaa 35 %.

Turvallisuus ja siisteys
VR järjesti pääkaupunkiseudun lähijunissa yhdessä 
YTV:n ja poliisin kanssa turvallisuuden ryhtiliikkeen. 
Kampanjan aikana tehostettiin muun muassa varti-
joiden partiointia junissa. Keväällä 2009 tehdyssä 
kyselyssä henkilöliikenteen turvapalvelut saivat hyvän 
arvosanan sekä matkustajilta että henkilökunnalta.

Sesonkiaikojen kaukojunissa lisättiin matkanaikaista 
siivousta pitkillä yhteysväleillä. Myös väliasemilla 
tehtävää siivousta on lisätty yöjunissa. Erityisesti 
wc-tilojen viihtyisyyteen on panostettu muun muassa 
ottamalla käyttöön hajunpoistolaitteita.

Hyvä asiakaspalvelu on osa asiakkaan 
matkustuskokemusta. Karjaan asema 
valittiin VR:n vuoden asemaksi. Asema 
on saanut kiitosta siisteydestä ja viihtyi-
syydestä sekä hyvästä asiakaspalvelusta.
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VR ASIAKASPALVELIJANA: HENKILÖLIIKENNE
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Junamatkustajilta saatu 
asiakaspalaute 2009
% 
1 Liikennöinti 32
2 Palvelu junissa  14
3 Palvelu asemilla 14
4 Kalusto 12
5 Verkkopalvelu 11
6 Liput, hinnat ja myyntiehdot 7
7 Avecran palvelut 5
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9 Muu 1
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EU:n rautatievastuuasetuksen myötä kaukoliikenteen 
junamatkustajilla on oikeus saada hyvitys, jos juna 
myöhästyy yli tunnin. Sekä kauko- että lähiliikenteen 
matkustajilla on oikeus perua junalippunsa ja saada 
koko lipun hinta takaisin, jos juna on myöhästymässä 
yli tunnin. Vaihtoehtona on myös siirtää matkustusoi-
keutta enintään viikon päähän alkuperäisestä matkus-
tusajankohdasta. Rautatiekuljetuslakiin perustuva kor-
vauskäytäntö on voimassa uuden asetuksen rinnalla.

Asetuksen myötä kaukoliikenteen junamatkustajil-
le tarjotaan yli tunnin myöhästymisissä asemilla ja 
junissa  pyynnöstä vettä. Yli kahden tunnin myöhästy-
misissä matkustajat voivat saada välipalasetelin, joka 
käy maksuvälineenä esimerkiksi ravintolavaunuissa.

Uudistukset autoliikenteessä
Pohjolan Liikenne voitti Helsingin kaupungin sisäisen 
bussiliikenteen tarjouskilpailussa kolme uutta linjaa, 
joilla se aloitti liikennöinnin vuoden 2010 alussa.

Tulevaisuuden näkymät
VR jatkaa vuonna 2010 myyntikanavien, hinnoitte-
lun ja kaluston uudistamista. Tavoitteena on, että 
Helsinki−Pietari-nopeajunaliikenne alkaa vuoden 
2010 lopussa. Asiakaspalveluhenkilöstölle järjestetään 
asiakaspalvelukoulutusta ja työvälineitä asiakaspalve-
lun tueksi. Pohjolan Liikenteessä tavoitteena on kasvu 
pääkaupunkiseudun liikenteessä.

Täsmällisyys
Suomessa junaliikenteen täsmällisyys on kansain-
välisesti verrattuna hyvää tasoa. Kaukojunista 89,4 % 
saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella 
vuonna 2009. Tavoite on 90 %. Lähiliikenteen täsmäl-
lisyys oli 95,5 %, kun tavoite on 97,5 %. Lähiliikenteen 
mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määrä-
asemalla kolmen minuutin tarkkuudella.

VR seuraa päivittäin jokaisen junan täsmällisyyttä 
minuutin tarkkuudella. Kuukausittain kokoontuvat 
liikenteen laaturyhmät analysoivat täsmällisyyttä ja 
tekevät parannusehdotuksia. Työtä täsmällisyyden 
 parantamiseksi tehdään yhdessä Liikenneviraston kans-
sa. Vuonna 2009 kartoitettiin erityisesti lähiliikenteen 
täsmällisyyttä parantavia toimia. Kartoituksen perus-
teella on keskitytty päivittäisten toimintamallien pa-
rantamiseen. Vuonna 2009 kiinnitettiin myös erityistä 
huomiota ratatöiden ja liikenteen yhteen sovittamiseen.

Poikkeustilanteiden hallinta
Oikea-aikainen ja riittävä viestintä on keskeinen osa 
poikkeustilanteiden hoitoa. Tutkimusten mukaan asiak-
kaat ovat tyytyväisiä VR:n henkilökunnan toimintaan 
poikkeustilanteissa, mutta he toivovat nopeampaa 
tiedottamista häiriön syistä ja vaikutuksista. Vuonna 
2009 VR:llä toteutettiin projekteja, joiden tarkoituksena 
oli parantaa häiriöviestintää. Projekteissa keskityttiin 
sekä toimintatapojen että työkalujen kehittämiseen. 
Työ jatkuu vuonna 2010.

RHK perusti vuonna 2008 infokeskuksen, jonka tarkoi-
tuksena on parantaa häiriötilanneviestintää Etelä-Suo-
men asemilla. Infokeskuksen toiminta-aluetta aiotaan 
laajentaa koko Suomeen. Liikenneviraston uusi asemien 
tiedotusjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2010.
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Sirpa Virtanen matkustaa junalla pari kertaa kuukaudessa. Hän 
liikkuu pyörätuolilla, ja matka sujuu mukavasti.

– Pidän junalla matkustamisesta. Tänne on helppo tulla. Junien 
palveluissa liikuntarajoitteisille on ollut hyvää kehitystä, Virtanen 
kiittelee. On myös hienoa, että avustaja saa matkustaa ilmaiseksi 
kanssani.

Kaikissa Pendolino-, IC- ja IC2 -junissa sekä osassa pika- ja 
taajamajunia on vammaispalveluvaunu. Sinne pääsee sähköisen 
luiskan tai nostimen avulla. Vaunuissa on aina paikat pyörätuoli-
matkustajille sekä esteetön wc. Myös lähiliikenteen uusissa 
junissa on huomioitu vammaisten tarpeet.

Sirpa Virtanen pitää erityisesti IC-junista, joissa on tasainen kyyti 
ja hyvin tilaa liikkua. – Junaan pääsee kätevästi itse. Muussa 
kaukoliikenteen kalustossa tarvitsee konduktöörin apua, mikä on 
hiukan harmillista.

Myös asemilla asiointi sujuu Sirpa Virtasen mukaan hyvin. – Kun 
Tampereen aseman remontti valmistui viime vuonna, tuli siellä 
liikkuminen helpommaksi. Se on kauan odotettu parannus. 
Tärkeää olisi, että tilojen suunnittelussa kiinnitettäisiin huomiota 
painaviin oviin, kynnyksiin, valaistukseen ja äänimaailmaan.

Joulukuusta 2009 alkaen vammaismatkustajat ovat voineet saada 
 avustamispalvelua VR:n palveluasemilla.  

Ilman esteitä IC-junalla

VR:n henkilöliikenteen tavoitteena on kasvattaa junan 
markkinaosuutta. Asiakkaan matkustuskokemusta 
parantamalla pyritään lisäämään junan houkuttele-
vuutta. Lähivuosina junamatkustajille on luvassa monia 
uudistuksia.

– Matkustuskokemukseen kuuluu paljon asioita aina 
lipunostosta matka-ajan mielekkääseen käyttöön. Näitä 
asioita kehittämällä saadaan aikaan myös parempi 
matkustuskokemus, henkilöliikennejohtaja Antti Jaati-
nen sanoo.

Luvassa uusia ja 
parannettuja palveluja

– Helpotamme lippujen ostamista uusimalla ja lisää-
mällä automaatteja asemilla. Matka-ajan voi pian 
käyttää entistä tehokkaammin vaikkapa työntekoon, 
kun junissa otetaan laajakaista vaiheittain käyttöön.

VR:llä on käynnissä kolme kalustouudistusta. Uusi 
Sm5-kaupunkijuna on jo aloittanut liikenteen, ja kaikki 
32 junaa ovat käytössä vuoden 2014 lopussa. Yöjuna-
liikenteeseen saadaan 20 uutta kaksikerrosmakuu-
vaunua vaiheittain kesästä 2010 alkaen. Helsingin ja 
Pietarin välillä alkaa nopeajunaliikenne näillä näkymin 
vuoden 2010 lopulla.

– Suuri muutos on myös joustohinnoitteluun siirtyminen 
vuonna 2011. Se näkyy asiakkaille jo aiemmin erilaisten 
hintatarjousten muodossa. Tavoitteena on selvittää 
asiakkaiden reaktioita hintojen vaihteluun, Jaatinen 
toteaa.

Organisaatiouudistuksen myötä Pohjolan Liikenteen 
linja- autot ja Avecran ravintolapalvelut ovat osa hen-
kilö liikennedivisioonaa. – Yhteistyö Avecran kanssa 
tulee entistä läheisemmäksi. Pohjolan Liikenteen 
bussipuolta kehitetään sen omista lähtökohdista ja 
kokonaispalvelumme parantamiseksi. Tavoitteena on 
kasvu pääkaupunkiseudulla, Jaatinen sanoo. 
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Kokonaispalvelua 
logistiikka-asiakkaille

VR ASIAKASPALVELIJANA: LOGISTIIKKA

VR:n logistiikkatoiminnoilla on takana haastava vuosi. Rautatie-
kuljetukset laskivat noin neljänneksen vuodesta 2008. Myös auto-
kuljetukset vähenivät tuntuvasti. Muutosohjelman seurauksena kaikki 
VR:n logis tiikka toiminnot VR Cargo, Transpoint, Transpoint Cargo ja 
 Transpoint  International kuuluvat nyt samaan divisioonaan. Tavoitteena 
on tehostaa VR:n logistiikkatoimintoja ja tarjota asiakkaille kokonais-
palvelua rautateillä ja maanteillä.

Muutosohjelman myötä kaikkien VR-konsernin 
logistiikkatoimintojen myynti, markkinointi ja asiakas-
palvelu hoidetaan asiakaslähtöisesti yhdestä paikasta.

VR Logistiikka on perustanut palvelukeskuksen, jossa 
VR:n kaikkia logistiikka-asiakkaita palvellaan keskite-
tysti. Palvelukeskuksen tavoitteena on parantaa palve-
lun saatavuutta ja tasalaatuisuutta. Palvelu keskuksen 
tehtäviin kuuluu muun muassa kuljetus tilausten vas-
taanotto, rahtikirjojen käsittely, asiakkaiden kyse lyihin 
vastaaminen sekä kansainvälisen liikenteen palvelut. 
Keskuksen toiminta käynnistyy vaiheittain kesäkuun  
2010 alkuun mennessä. Se sijaitsee Kouvolassa, ja 
lisäksi keskuksella on toimipiste Vainikkalassa. 

Uudet palvelut rautateillä
VR on perustanut tavaraliikenteeseen yhteisyrityksen 
Freight One Scandinavia Oy:n venäläisen Freight One 
Companyn eli PGK:n kanssa. Yhteisyritys toimii VR:n 
myyntikanavana Suomessa. Yhtiön tehtävänä on 
tarjota tavaraliikenteen asiakkaille Suomen ja Venäjän 
välisiä vienti-, tuonti- ja transitokuljetuksia sekä 
vaunu kuorma- että kokojunalähetyksinä. Tavoitteena  
on, että asiakkaat saisivat yhteisyrityksen kautta 
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VR:n rautatiekuljetukset
miljoonaa tonnia
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  Kansainvälinen
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16
,4

11
,5

kokonaisvaltaisempia ratkaisuja rautatieliikenteen 
kuljetuksiin.

VR Cargo on uudistanut ja kunnostanut raportointi-
kaudella kalustoaan asiakkailta saamansa palautteen 
perusteella. VR Cargo on myös testannut kaksitie-
ajoneuvoa, joka voi liikkua niin radalla kuin maallakin. 
Kaksitieajoneuvo nopeuttaa toimintaa esimerkiksi 
satamissa. Myös turvallisuus paranee, kun asiakkaan 
luokse voidaan liikkua vetämällä työntämisen sijaan.

VR Cargo on ottamassa käyttöön myös RFID-tunnistus-
tekniikan, joka tuo asiakkaille paljon mahdollisuuksia. 
RFID-järjestelmässä vaunuihin ja vetureihin kiinnitetään 
tunnisteet, joita voidaan lukea liikkuvasta kalustosta 
käsipäätteen avulla tai rataan asennetulla lukupisteellä. 
Tekniikan avulla kuljetusten seuranta paranee ja vaunu-
kierto tehostuu. Jos laitteisto asennetaan asiakkaan rai-
teisiin, niin tekniikka mahdollistaa myös muun muassa 
kuljetusdokumenttien automaattisen tuottamisen.

Uudet palvelut maanteillä
Transpointin runkoliikenteen palvelumalli uudistui 
elokuussa 2009. Uuden toimintamallin tavoitteena on 

vähentää kuljetusten aikana tapahtuvia välilastauksia ja 
-purkuja, jolloin lähetyksiin kohdistuvien vaurioiden riski 
pienenee ja kuljetukset pysyvät paremmin aikataulussa.

Turun alueen uusi terminaali otettiin käyttöön Liedossa 
tammikuun 2009 lopussa. Terminaali on tilava, joten 
liikennöinti terminaaliin ja sieltä ulos on sujuvaa. Myös 
raskaan kaluston palvelut ovat lähellä. Terminaalin 
kattava kapasiteetti ja keskeinen sijainti tehostavat 
ja nopeuttavat kuljetuksia asiakkaille. Transpoint 
rakentaa uutta terminaalia myös Lahteen. Se otetaan 
käyttöön kesällä 2010.

Transpointin valtakunnallinen runkokuljetusten ohjaus-
yksikkö aloitti toimintansa syyskuussa Lahdessa. Siellä 
toimii kuusi liikenteenhoitajaa, jotka vastaavat valta-
kunnallisen runkoliikenteen ja osa- ja koko kuormien 
ohjauksesta sekä erikseen sovittujen asiakaskoh-
taisten ratkaisujen toteuttamisesta. Tämän lisäksi he 
vastaavat valtakunnallisen runkoliikenteen käytännön 
kehitystyöstä.

Transpoint ja CT-Logistics Oy solmivat yhteistyösopi-
muksen, jonka mukaan CT-Logistics tuottaa Porissa 

Raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä 
voidaan vähentää päästöjä ja löytää 
myös asiakkaiden kannalta järkevin 
ratkaisu läpi koko kuljetusketjun. 
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20092008200720062005

Junien täsmällisyys 
tavaraliikenteessä
%
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VR Cargon
asiakastyytyväisyys 
indeksiluku 1–100 

5962 61 67 65

200920082007

Transpoint Oy Ab:n 
asiakastyytyväisyys
asteikko 1–5  

3,
92

3,
94

4,
04

VR ASIAKASPALVELIJANA: LOGISTIIKKA

Transpointin tarvitsemat terminaali- ja toimisto-
palvelut. Transpointin terminaalin siirtyminen Porin 
logistiikkakeskukseen parantaa logistiikkakeskuksen 
asiakkaiden mahdollisuuksia kehittää omaa jakelupal-
veluaan kotimaisille yhteistyökumppaneilleen. Termi-
naalin sijainti mahdollistaa asiakkaiden toiminnan ja 
aikataulujen joustavuuden.

Transpoint uudisti laatu- ja ympäristösertifi kaattinsa. 
Auditoinneissa keskityttiin laatujohtamiseen ja asiak-
kuuksien hallintaan.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute
VR Logistiikkassa seurataan asiakastyytyväisyyttä 
säännöllisesti. VR Cargon asiakastyytyväisyys pysyi 
vuonna 2009 lähes samalla tasolla kuin edellisenä 
vuonna. Se sai asiakastyytyväisyysmittauksessa 
arvosanaksi 65 (67) asteikolla 1−100. VR Cargo sai 
kiitosta hyvästä asiakaspalvelusta ja luotettavuudesta. 
Asiakkaat toivoivat kaluston kehittämistä.

Transpointin asiakastyytyväisyys kehittyi positiivisesti, 
ja se sai kokonaisarvosanaksi 4,04 (3,94) asteikol-
la 1−5. Asiakkaat olivat tyytyväisiä muun muassa 
yhteistyön sujuvuuteen ja myyntihenkilöstön ammat-
titaitoon. Transpointia pidetään myös luotettavana yh-
teistyökumppanina. Transpoint Cargon kaluston kunto 
ja saatavuus sekä aikataulujen pitävyys ja joustavuus 
olivat asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kehittyneet 
positiivisesti. Myös varastohenkilökunnan tavoitetta-
vuus sai kiitosta.

Tulevaisuuden näkymät
VR Logistiikan vuoden 2010 tavoitteena on parantaa 
kannattavuutta ja saada uuden divisioonan synergia-
hyödyt käyttöön.

 LOGISTIIKASSA TAVOITTEENA 
OTTAA SYNERGIAEDUT KÄYTTÖÖN
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Transpoint on kehittänyt kuljetusketjujaan niin, että ne kuormittavat 
 ympäristöä mahdollisimman vähän. Tavoitteena on vähentää poltto-
aineen-, energian- ja sähkönkulutusta. Transpoint on pilotoinut mene-
telmän, jolla voidaan mitata yksittäisen tuotteen kuljetuksesta syntyvä 
hiilijalanjälki. 

Transpoint ja Paulig ovat yhdessä miettineet vastuullisen yritystoimin-
nan sisältöä kansainvälisen arviointijärjestelmän avulla. – Vastuullinen 
yritystoiminta on meille tärkeä asia. Seuraamme mielenkiinnolla myös 
Transpointin hiilijalanjäljen mittausmenetelmän käyttöönottoa, Pauligin 
logistiikka- ja ICT-johtaja Ronny Reijonen (oik.) kertoo. 

Mittausmenetelmän avulla voidaan tarkastella kuljetusketjuja ja etsiä 
keinoja, joilla voi vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia. – Erittäin 
merkittävä asia on kuormatilojen täyttöasteiden parantaminen, Reijonen 
täsmentää. 

Pauligilla käytetään useita avainmittareita arvioimaan toimitusketjun 
suorituskykyä. – Ensin pitää selvittää lähtötilanne, jonka jälkeen päästään 
mittaamaan ja seuraamaan tuotteen kuljetusketjua, toimituspalvelu-
päällikkö Tapio Hyvönen kertoo.

– Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu koko toimitusketjun kehittämi-
nen, eli meillä se ketju on niin sanotusti pavusta kuppiin. Hiilijalanjäljen 
mittaa minen on yksi mittari osana avainmittaristoa kokonaisketjua 
arvioitaessa, Reijonen muistuttaa. 

Kohti pienempää 
kuljetusten hiilijalanjälkeä

VR-konsernin logistiikkatoiminnot ovat murroksessa. 
Muutosohjelman myötä rautatie- ja maantieliikenne on 
saatettu samaan divisioonaan. 80 prosenttia konsernin 
säästötavoitteesta kohdistuu logistiikkaan.

– Tehostamistoimet on aloitettu myyntiorganisaatiota 
uudistamalla. Nyt kaikkien konsernin logistiikkayhtiöi-
den myynti ja markkinointi hoidetaan asiakaslähtöisesti 
yhdestä paikasta, logistiikkadivisioonan johtaja 
Erik Söderholm kertoo.

Modernia draivia 
logistiikkaan

– Meillä on ollut kolmet yt-neuvottelut, jotka ovat su-
juneet hyvässä hengessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. 
Suuri osa henkilöstövähennyksistä hoidetaan eläkejär-
jestelyin. Säästöt kohdistuvat moniin muihinkin asioihin 
kuin henkilöstöön.

Kustannussäästöjä haetaan myös esimerkiksi alihankin-
taa kehittämällä ja asiakaskannattavuutta tarkastele-
malla.

– Siinä meillä on vielä paljon tehtävää. Kustannus-
rakenne pitää saada oikeaksi, Söderholm sanoo.

Asiakkaat on pidetty mukana muutoksessa, ja heille on 
kerrottu VR:n logistiikkapalvelujen uudesta maailmasta. 

– Asiakkaiden odotukset ovat korkealla. Uskon, että 
yhdistämällä kumi- ja rautapyörätoiminnot samaan 
 divisioonaan saamme käyttöömme hyvät puolet 
molem mista. Tarkoitus on tuoda modernia draivia ja 
asiakkaan kuuntelemista kaikkiin VR:n logistiikka-
palveluihin.

Erik Söderholm ei usko, että taantumaa on vielä nujer-
rettu. Hän näkee kuitenkin valoa tunnelin päässä.

– Lasku on pysähtynyt, ja se on jo positiivinen merkki. 
Kun nousu alkaa vuoden tai puolentoista päästä, VR on 
valmis, Söderholm arvioi. 
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Entistä asiakaslähtöisempi 
toimintamalli käyttöön

VR ASIAKASPALVELIJANA: RATOJEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

VR-Rata on säilyttänyt markkinajohtajan aseman 
kotimaan ratatoimialalla niin suunnittelussa, rakenta-
misessa kuin kunnossa pidossakin. Raportointikaudella 
yhtiö on ottanut käyttöön entistä systemaattisemman 
asiakastyön toimintamallin.

Uudessa toimintamallissa asiakkaat on ryhmitelty  
uudella tavalla ja jokaiselle asiakasryhmälle on määri-
telty parhaiten sopivat toimintatavat. Ryhmittely mah-
dollistaa yhdenmukaisen asiakaspalvelun kuitenkin 
niin, että eri asiakkaiden erityistarpeet voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon.

VR-Radan johtamisjärjestelmä on tässä yhteydessä 
uudistettu, ja keskeistä on tavoitteellinen ja suunni-
telmallinen asiakastyön johtaminen. Uuden toiminta-
mallin tavoitteena on varmistaa VR-Radan kilpailukyky 
muuttuvassa toimintaympäristössä ja auttaa yhtiötä 
saavuttamaan kasvutavoitteensa.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute
VR-Rata seuraa asiakastyytyväisyyttä vuosittain. Asia-
kaspalvelun yleisarvosana vuonna 2009 oli 8,49 (8,65) 
asteikolla 4–10. VR-Radan pitkän aikavälin tavoitteena 
on saada arvosanaksi 8,7. Asiakastyytyväisyystut-
kimuksen kautta VR-Rata on saanut suuntaviivoja 
toiminnan kehittämiseksi  edelleen.

Merkittävimmät ratahankkeet
Yksi merkittävimmistä VR-Radan vuoden 2009 saavu-
tuksista oli sähköistetyn Talvivaaran-kaivosradan 
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3

2

1

Ratojen rakentaminen ja 
kunnossapito, 
liikevaihto 2009
% 
1 Rakentaminen 51
2 Kunnossapito 30
3 Suunnittelu-, materiaali-  19
 ja muut palvelut 

valmistuminen Kainuussa. Rata otettiin junaliikenteen 
käyttöön syyskuussa.

Merkittäviä hankkeita olivat myös tasonnostotyöt 
Seinäjoki−Oulu-radalla. Lahti−Luumäki-välillä VR-Rata 
vastasi tasonnostotöiden lisäksi radan turvalaitteiden 
käyttöönoton suunnittelusta. Lisäksi yhtiö uusi päällys-
rakenteita Jyväskylään ja Tornioon johtavilla radoilla.

VR-Rata on osallistunut Ilmalan ratapihan kehittämi-
seen liittyvään suunnitteluun ja pääkaupunkiseudulle 
rakennettavan Kehäradan suunnittelun ohjaukseen. 

Lisäksi VR-Rata on voittanut useita kunnossapitoalueita 
vastuulleen. Yhtiö voitti kunnossapidon tarjouskilpailun 
Liikenneviraston lounaisrannikon, Lapin ja Kainuun 
alueille sekä Pohjois-Suomen käyttökeskusalueen 
sähkökunnossapidon.

Muut hankkeet Suomessa
VR-Radan yhtenä strategisena painopisteenä on vah-
vistaa toimintaa myös perinteisen rautatieympäristön 
ulkopuolella muun muassa maa- ja sillanrakennuk-
sessa sekä tietelematiikassa. Vuoden 2009 aikana 
yhtiö on toteuttanut useita hankkeita näillä alueilla.

Yhteinen matka alkaa radanrakentami-
sesta. Sujuvan ja turvallisen matkanteon 
kannalta tärkeää on myös radan hyvä 
kunto. VR-Rata on rakentanut muun 
muassa kuvassa näkyvän Oikoradan 
ratasillan.

VR-Rataan kuuluva Vuorenpeikot urakoi Seinäjoella 
valtatie 18:n pohjoisen ohikulkutien, ja tie avattiin 
 liikenteelle syyskuussa 2009.

VR-Rataan kuuluva  Megasiirto Oy on puolestaan teh-
nyt siltatöitä ja sillansiirtoja useissa kohteissa ympäri 
Suomen. Merkittävimmät sillansiirtokohteet olivat 
Valkoisen lähteentien alikulkusillansiirto Tikkurilassa ja 
Vantin portin sillansiirto  Espoossa.

Kansainväliset hankkeet
VR-Radan tavoitteena on laajentaa toimintaansa kan-
sainvälisille markkinoille. Raportointikaudella yhtiö on 
rakentanut ja kunnossapitänyt ratoja myös ulkomailla. 
Virossa Tartto−Valga-radan perusparannus valmistui 
vuoden 2009 lopussa. Projekti kesti kaksi vuotta, ja 
työn tilasi Viron Rautatiet EVR.

Ruotsissa alkoi keväällä 2009 Malmiradan kunnossa-
pitosopimus. VR-Radan vastuulla on ollut pitää 
kunnossa  noin 300 kilometrin pituinen rataosuus 
Jällivaarasta Norjan rajalle.

VR-Rata laajensi raportointikaudella toimintaansa 
myös Venäjälle, jonne perustettiin VR-Radan tytär yhtiö. 
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YHÄ ENEMMÄN 
TOIMINTAA 
ULKOMAILLA

VR-Radan yksikkö Megasiirto teki lokakuussa 2009 Vantin-
portin sillansiirron Espoon Kauklahdessa. Sillansiirto oli osa 
hanketta, jonka myötä Espoon viimeinen tasoristeys poistuu. 
Sillansiirto tarkoittaa sitä, että silta rakennetaan tien tai 
rautatien sivussa ja siirretään valmiina paikoilleen erikois-
kalustoa käyttäen.

VR-Rata teki sillansiirron aliurakkana. Hankkeen pääurakoitsija 
on maanrakennusliike E.M. Pekkinen Oy, joka vastaa muun 
muassa sillan ja rantaradan alikulun rakentamisesta.

– Työ alkoi tämän vuoden helmikuussa ja valmistuu vuoden 
2010 lopulla, E.M. Pekkisen työmaan vastaava mestari Kyösti 
Kontio kertoo (oik.).

Sillansiirto on liikenteen kannalta sujuva, kustannustehokas 
ja turvallinen tapa tehdä siltatöitä. – Jos silta rakennettaisiin 
paikan päällä, se haittaisi junaliikennettä tuntuvasti. Tällä työ-
menetelmällä säästetään myös rakennusaikaa, E.M. Pekkisen 
rakennuspäällikkö Juha Tuppurainen kertoo. 

Tuppurainen on tyytyväinen yhteistyöhön VR-Radan kanssa. 
– Sillansiirto sujui suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Sil-
lansiirto on erikoistyötä ja työntekijät alansa ammattimiehiä. 

Suomessa siirretään vuosittain noin 15–25 rautatiesiltaa. 
Sillansiirtotekniikka on ollut rautatiemaailmassa käytössä jo 
80-luvulta alkaen. Tekniikka soveltuu hyvin myös tieliiken-
teen siltatöihin. 

Sillansiirto on 
kustannustehokas 
tapa tehdä siltatöitä

Patentit
VR-Radassa panostetaan jatkuvasti tuotekehitykseen 
ja työmenetelmien kehittämiseen. Vuonna 2009 yhtiö 
haki Suomessa kahta patenttia ja sai yhden. Ruotsissa 
on haettu kahta patenttia ja Virossa yhtä.

Tulevaisuuden näkymät
VR-Rata osallistuu vuonna 2010 Luoteis-Venäjän 
rautateiden rakentamis- ja kunnostushankkeisiin. 
VR-Rata hoitaa kymmentä Liikenneviraston kah-
destatoista radan kunnossapitoalueesta ja kolmea 
sähkökunnossapidon aluetta neljästä. Yksi rautatie-
suunnittelun suurimmista projekteista vuonna 2010 
on Lahti−Luumäki-radan turvalaitteiden käyttöönotto-
tarkastukset. VR-Rata osallistuu myös Seinäjoki−Oulu-
radan tasonnoston ja Pisara-radan suunnitteluun.

E nsimmäinen hanke Venäjällä toteutettiin syksyllä 2009, 
ja se käsitti radan kuntotarkastuksen Suomen rajalta 
Pietariin sekä Pietarista 250 kilometriä Moskovaan päin.
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– VR-Radan viime vuosi oli onnistunut. Säilytimme 
markkinajohtajuuden ratatoimialalla kiristyvästä 
kilpailusta huolimatta. Myös yhtiön kannattavuus pysyi 
hyvänä. Kiitos menestyksestä kuuluu sitoutuneelle ja 
ammattitaitoiselle henkilöstöllemme,  VR-Radan eläk-
keelle siirtyvä toimitusjohtaja Teuvo Sivunen (vas.) 
sanoo.

– Merkittävin saavutuksemme oli Talvivaaran-kaivos-
radan valmistuminen Kainuussa. Junien kulunvalvonta-
järjestelmä saatiin koko rataverkon kattavaksi vuoden 
lopulla. Työtä on tehty intensiivisesti koko yhtiön 
toiminta-ajan.

VR-konsernin organisaatiomuutos ei ole vaikuttanut 
merkittävästi VR-Radan rakenteeseen.

– VR-Rata säilyy omana yhtiönään ja on yksi VR-
konsernin kolmesta pääliiketoiminnasta. Konsernin 
henkilöstö- ja talouspalvelujen keskittäminen kuitenkin 
koskettaa myös meitä, Sivunen täsmentää. 

VR-Radan tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Radanrakentaminen 
on tulevaisuuden ala

– Uskon, että infra-ala on tulevaisuuden ala, ja radan-
rakentamisen asema vahvistuu entisestään. Tätä tukee 
esimerkiksi ympäristötietoisuuden kasvu. Olemme 
 mukana nykyarvojen mukaisessa bisneksessä, 
VR-Radan uusi toimitusjohtaja Ville Saksi pohtii.

– Haasteena on se, että rataverkolla on vähemmän 
töitä  tiedossa kuin viime vuonna, sillä valtion elvytys-
politiikka ei ulotu vuoteen 2010. Isot hankkeet esimer-
kiksi Pohjanmaan-radalla kuitenkin jatkuvat. Seuraavan 
vuosikymmenen haasteena on ratakapasiteetin riittä-
vyys, joten radanrakentamisessa on tekemistä myös 
tulevaisuudessa, Sivunen jatkaa.

Saksin mukaan VR-Radan päätavoitteena on säilyttää 
hyvä markkinaosuus ja kannattavuus.

– Kaikki tarvittavat muutokset tullaan tekemään 
harkitusti ja tähdäten tulevaisuuden kilpailukyvyn 
parantamiseen. Terve fi rma hakee tietysti myös kasvua. 
Haemme kasvua sellaisilta aloilta, missä voimme 
hyödyntää nykyistä osaamistamme. Naapurimaiden 
radanrakentamisessa ja insinöörirakentamisessa meillä 
on mahdollisuuksia.

– Ulkomailla voimme kehittää omaa osaamistamme 
edelleen. Kasvua haetaan pitkäjänteisesti ja suunni-
telmallisesti nykyisen osaamisen kautta. Meillä pitää 
olla uusille markkinoille jotakin vietävää ja vastaavasti 
sieltä jotakin takaisin tuotavaa. Ulkomailla toimitaan 
vastuullisesti samoja arvoja noudattaen kuin kotimaas-
sakin, Saksi summaa.

Jatkossa VR-Rata tekee myös entistä järjestelmällisem-
pää ja suunnitelmallisempaa asiakastyötä.

– Haluamme varmistaa, että asiakkaita aidosti kuunnel-
laan, Saksi sanoo.  
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Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen 
taloudenpito luo pohjan VR:n vastuulli-
selle toiminnalle muun muassa suhteessa 
asiakkaisiin ja ympäristöön. VR on 
investoinut paljon uuteen kalustoon, 
jossa matkustusmukavuus ja energia-
tehokkuus on otettu huomioon.

i21000385_VR_s30_59_FI.indd   46i21000385_VR_s30_59_FI.indd   46 23.2.2010   15:28:4723.2.2010   15:28:47



47Vuosi 2009

Takana taloudellisesti 
haastava vuosi

VR VASTUULLISENA TALOUDENPITÄJÄNÄ

Henkilöliikenteen kasvu pysähtyi vuonna 2009, mutta 
tulos ja matkustajamäärät pysyivät lähes edellisvuo-
den tasolla. Tätä ennen henkilöliikenteellä oli takanaan 
kaksi vahvan kasvun vuotta, ja liikevaihdolla mitattuna 
siitä tuli tavaraliikennettä suurempi. 

Tavaraliikenteen kuljetukset laskivat noin neljännek-
sen edellisvuodesta. Lasku oli seurausta vuoden 2008 
lopulla alkaneesta laskusuhdanteesta. Sekä kotimaan 
että Venäjän-liikenteen kuljetusmäärät supistuivat voi-
makkaasti. Venäjän-liikenteessä erityisesti raakapuun 
tuonti väheni oleellisesti, mutta myös muut kuljetuk-
set vähenivät. 

Kuljetusten vähenemisen vuoksi VR-konsernin talou-
dellinen tulos oli heikko. Vuoden 2009 lopulla tavara-
liikenteen lasku tasaantui, mutta nopeaa nousua ei ole 
nähtävissä. 

Talouden toimintaperiaatteet 
ja riskit
VR-konsernin talouden toimintaperiaatteet on vahvis-
tettu VR-Yhtymän hallituksen hyväksymissä taloushal-
linnon yleisohjeissa. 

VR:n taloudenhoidon keskeisiä periaatteita ovat 
suunnitelmallisuus sekä pyrkimys vakaaseen tulos-
kehitykseen, liiketoiminnan positiiviseen kassavirtaan 
ja riittävään omavaraisuusasteeseen. Vuosi 2009 oli 
VR-konsernille voimakkaan taloudellisen muutoksen 
aikaa. Tulos jäi merkittävästi edellisvuotta heikom-
maksi. Kulusäästöillä pystyttiin kattamaan pieni osa 
menetetystä liikevaihdosta. 

Rautatieliiketoiminta sitoo runsaasti pääomaa. Liiketoi-
minnan kannalta välttämättömät kalustoinvestoinnit 
ovat pitkävaikutteisia ja rahoituksellisesti raskaita. 
Kustannusrakenne on suhteellisen kiinteä, ja liikevaih-
don kasvumahdollisuudet ovat rajalliset.

VR:n hankintatoimen yleisenä lähtökohtana on 
vastuullisuus sekä omassa että tavarantoimittajien 
toiminnassa. Hankinnat pyritään kohdentamaan 
sellaisille tavarantoimittajille, jotka omalla toiminnal-
laan tukevat VR:n ympäristölupausten toteutumista. 
Hankintojen yhteydessä varmistetaan mahdollisuudet 
materiaalien kierrätykseen. Liikkuvan kaluston osalta 
huomioidaan kaluston käytön elinikäiset kustannuk-
set, joihin sisältyy muun muassa energiatehokkuus ja 
energiakustannusten arviointi.

Talouden riskit ovat yhteydessä liiketoimintaan liittyviin 
riskeihin, joista merkittävimpiä ovat teollisuuden raken-
nemuutos ja Venäjän-liikenteen ennakoimattomuus.

Sijoitustoimintaa tehdään hallituksen hyväksymien 
peri aatteiden mukaisesti, ja sijoitustoiminnassa ei 
oteta tarpeettomia riskejä.
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VR VASTUULLISENA TALOUDENPITÄJÄNÄ

Taloutta 
kuvaavia lukuja
VR-konsernin taloudellinen tulos 
oli raportointikaudella asetet-
tua tavoitetta merkittävästi 
heikompi. 

Ympäristöluonteisina veroina 
ja veronluonteisina maksuina 
VR maksoi sähkön lisäveroa 
0,2 (0,2) miljoonaa euroa, 
nestemäisten polttoaineiden 
lisä veroa 3,8 (4,1) miljoonaa 

euroa ja kaatopaikkajätteiden jäteveroa 0,1 (0,1) 
miljoonaa euroa. Rautatieliikenteen käyttämä sähkö ei 
kuulu  veron piiriin. Rataveroa VR maksoi 17,2 miljoonaa 
euroa ja ratamaksua 38,1 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö osti VR:ltä henkilö-
liikenteen junavuoroja muutoin kannattamattomilta 
rataosuuksilta 39,1 (35,6) miljoonalla eurolla, joka on 
vajaat 10 % henkilöliikenteen liikevaihdosta. Valtion 
ostojen osuus on pieni verrattuna muihin valtion omis-
tamiin rautatieyhtiöihin Euroopassa.

Eläke-etuudet
VR-konsernilla on oma eläkesäätiö, johon kuuluu 
koko konsernin henkilöstö eli noin 12 500 henkilöä. 
1.1.2010 alkaen VR Eläkesäätiö hoitaa VR:n henkilöstön 
lisäeläketurvaan liittyvää vakuuttamista. Lakisääteisen 
eläketurvan hoitaminen ja vakuutuskanta siirtyivät 
vuoden 2010 alussa eläkevakuutusyhtiö Varmalle. 

Eläkevastuun kokonaismäärä on tällä hetkellä 1 084 
miljoonaa euroa, josta VR Eläkesäätiön hoidettavaksi 
jäi 577 miljoonaa euroa. Eläkevastuu on täysimääräi-
sesti katettu.

Hyväntekeväisyys ja sponsorointi
Osana taloudellista vastuullisuuttaan VR-konserni 
tekee hyväntekeväisyystyötä muutamissa kohteissa 
joka vuosi.  Lisäksi konserni toimii sponsorina  liiketoi-
mintaansa tukevissa hankkeissa.

Rahallisesti merkittävintä tukea saa Suomen Rauta-
tiemuseo rautatiekulttuurin edistämiseen Suomessa.  
Tuen suuruus on noin 130 000 euroa vuodessa. 
Vuonna 2009 VR tuki Suomen luonnonsuojeluliittoa 
perinnemaisemien kunnostamisessa. Tukea maksettiin 
100 000 euroa. Vuonna 2008 tuen suuruus oli 70 000 
euroa. 

Tulevaisuuden näkymät
VR:n asemaan valtionyhtiönä ei odoteta lähivuosina 
merkittäviä muutoksia. Talouteen liittyvien toiminta-
periaatteita tullaan tarkastelemaan uudelleen vuoden 
2010 aikana. 

Taloushallinnon toimintoja tehostetaan keskittämällä 
taloushallinnon organisaatio konsernitasolle yhteen 
talousyksikköön. Lisäksi tehdään järjestelmäuudistuk-
sia ja talouden prosesseja yhtenäistetään.

SUOMEN RAUTATIEMUSEOLLE 
130 000 EUROA TUKEA
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*Luvut on laskettu uuden organisaation mukaan.

VR-konsernin vuoden 2009 tulos oli huomattavasti 
heikompi kuin vuotta aiemmin. VR:n tavoitteena on 
saavuttaa 100 miljoonan euron vuosittainen tulosparan-
nus muutosohjelman avulla. Talousjohtaja Heli Ollilan 
mukaan tavoitteeseen pääsy sisältää kaksi elementtiä.

– Meidän on saatava aikaan kustannussäästöjä, mutta 
myös uutta liiketoimintaa. 100 miljoonan tulosparannus  
ei tule pelkästään säästöjen kautta, vaan uusi bisnes on 
olennaisessa osassa tulostavoitteen saavuttamisessa. 

Tavoitteena 
huomat tava 
tulosparannus

VR on käynnistänyt 15 erilaista hanketta, joiden kautta 
säästöjä haetaan. Jokaisella divisioonalla ja yksiköllä on 
omat hankkeensa.

– Asioita aletaan tehdä uudella tavalla ja uusilla 
välineillä. Tämä vaatii myös investointeja. Jatkossa ei 
esimerkiksi enää välttämättä omisteta kaikkea itse. 
Voisimme esimerkiksi leasata autot ostamisen sijaan. 
Meidän on saatava jatkossa taseemme tehokkaaseen 
käyttöön, Ollila pohtii. 

– Hankintatoimen uudistaminen tukee talouden tavoit-
teita. Pystymme vielä rahoittamaan investointimme 
itse, mutta tulevaisuudessa investointimäärien kasva-
essa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja harkitaan.

Muutosohjelman yhteydessä talouden organisaatio 
keski tettiin konsernitasolle, ja IT-palvelut siirtyivät 
osaksi talousyksikköä. – Nyt liiketoimintojen ei tarvitse 
miettiä taloushallinnon erityiskysymyksiä, vaan kaikki 
voivat keskittyä omaan osaamiseensa, Ollila sanoo.

Hän uskoo, että vaikeasta tilanteesta huolimatta VR sel-
viää taantumasta. – Olemme hyvässä asemassa moniin 
muihin yrityksiin verrattuna. Tilannetta pitää kuitenkin 
seurata tarkasti. 
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VR:n ja Venäjän rautateiden yhteisyritys Oy Karelian Trains Ltd on 
tilannut neljä uutta ja nopeaa Allegro-junaa Helsingin ja Pietarin 
väliseen liikenteeseen. Tavoitteena on lyhentää kaupunkien välinen 
matka-aika alkuvaiheessa kolmeen ja puoleen tuntiin ja myöhem-
min kolmeen tuntiin. Nykyisin matka kestää viisi ja puoli tuntia. 
Junien on tarkoitus tulla liikenteeseen vuoden 2010 lopulla.

Junien hankinta on iso investointi. Siihen on varattu 120 miljoonaa 
euroa.

– Neljällä junalla pystytään kasvattamaan matkustajamääriä, joiden 
odotetaan kolminkertaistuvan viidessä vuodessa nopean liikenteen 
käynnistämisestä. Kaluston hankinta on sujunut hyvin, koska olem-
me jo pitkään tehneet yhteistyötä venäläisten ja junan toimittajan 
Alstomin kanssa, Karelia Trainsin toimitusjohtaja Ali Huttunen 
kertoo. 

Junien hankinnassa on otettu ympäristötekijät huomioon. Junat ovat 
energiatehokkaita. Ne on rakennettu keveiksi ja muotoiltu niin, että 
niillä on mahdollisimman pieni ilmanvastus. Junissa on käytetty 
nykyaikaista sähkökäyttötekniikkaa, ja virrankulutus on alhaisempi 
kuin aikaisemmin hankituissa Pendolinoissa. Lisäksi junat syöttävät 
osan jarrutusenergiasta takaisin verkkoon. 

– Allegro täyttää hyvin VR:n ympäristölupaukset. Junan materiaalit 
ovat lähtökohtaisesti kierrätettäviä. Pääosa junan isoista kompo-
nenteista kunnostetaan vaihto-osaperiaatteen mukaisesti, ja niitä 
käytetään koko junan eliniän, Huttunen painottaa.  

Uudet Allegro-junat iso ja 
energiatehokas investointi

VR VASTUULLISENA TALOUDENPITÄJÄNÄ

Taloustietoja 2009 2008 2007 2006 2005

Liikevaihto, milj. € 1 399,4 1 530,4 1 334,1 1 264,6 1 196,6

Liikevoitto, milj. € 28,9 74,4 87,1 85,2 61,1

Tase, milj. € 1 629,7 1 623,1 1 593,5 1 552,6 1 511,6

Osingot valtiolle, milj. € - 54,8 30,4 23,0 20,0

Ratamaksu*, milj. € 55,3 63,4 61,8 61,6 56,1

Tuloverot, milj. € 9,9 23,7 24,3 23,7 17,4

Palkat, milj. € 483,6 474,1 449,5 444,2 429,0

Materiaalit ja palvelut, milj. € 470,6 548,3 420,1 364,6 346,7

Investoinnit, milj. € 134,5 111,6 118,9 110,3 210,2

Oman pääoman tuotto, % 1,5 4,4 5,3 5,2 3,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4 6,3 7,2 7,0 5,4

Omavaraisuusaste, % 83,0 82,4 84,1 83,6 82,8

*) Sisältää rataveron ja investointiveron
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Talous-
johtaminen

VR:n arvot talouden 
johtamisessa

VR:n arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Toimimalla kilpailu-
kykyisesti yhtiö luo edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalleen. Taloudessa suositaan 
kulujen ja investointien ohjaamista kohteisiin, jotka tukevat vastuullisuutta.

Talousjohtamisen
strategia

VR:n strategiana on toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä tavoitella • 
kannattavaa kasvua. 
Vahva omavaraisuusaste sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat • 
hyvän pohjan tuleville investoinneille.

Talouteen liittyvät politiikat 
ja niiden toteuttaminen

Taloudenhoidon tavoitteet ja toimintatavat sekä talousturvallisuuden vastuut ja 
toiminta periaatteet on määritelty taloushallinnon toimintaohjeissa. Rahoitus-
omaisuuden hoito on järjestetty turvallisella, tuottavalla ja likvidillä tavalla. Lähtö-
kohtana on alhainen liikkeellelaskijariski. Hankinnoissa noudatetaan VR:n arvoja ja 
kestävän kehityksen periaatteita.

Talousjohtamisen
tulostavoitteet 

VR:n hallitus asettaa vuosittain konsernille pitkän ja lyhyen aikavälin strategian • 
mukaiset tulostavoitteet. 
Tavoitteissa on huomioitu omistajapolitiikka.• 

Onnistumiset ja 
vastoinkäymiset 
talousasioissa

Voitollinen tulos yhtiöittämisen alusta vuodesta 1995 lähtien+ 
Omavaraisuusaste säilynyt korkeana+ 
Kansainvälisessä vertailussa VR menestynyt hyvin+ 
Rajusta liikevaihdon laskusta huolimatta kassatilanne hyvä+ 
Käyttöpääoman sitoutuma kasvanut - 
Liiketoiminnan kassavirran pitäminen positiivisena- 
Toimintaympäristön ja rahoitusmarkkinoiden voimakas muuttuminen luo haasteita - 
liiketoimintaa tukevan talouden suunnittelulle

Mahdollisuudet ja riskit 
taloudessa

Vahva omavaraisuusaste: investointeja ilman merkittävää vierasta pääomaa + 
lyhyellä aikavälillä
Ilmastonmuutoksen torjunta: edellytyksiä sekä tavara- että henkilöliikenteen + 
kasvulle
Konsernin kasvumahdollisuudet ulkomaille+ 
Toimintojen automatisointi- ja tehostamismahdollisuudet+ 
Muutos 2012 -ohjelman toteutuksessa onnistuminen+ 
Metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja Venäjän talouden kehityksen vaikutuk-- 
set tavaraliikenteelle
Palkkakulujen ja energian hinnan nousu- 

Talousjohtamista ja taloudellisia 
tuloksia parantavat muutokset
järjestelmissä tai rakenteissa 
raportointikaudella

Taloushallinnon keskittäminen konsernitasoiseksi• 
Konsernin IT-yksikkö talouden organisaatiossa• 
Kvartaalikatsauksiin siirtyminen• 
Raportointi- ja tilinpäätösaikataulun tiivistäminen• 
Kuukausiraportoinnin sisällöllinen kehittäminen• 
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VR:n koko henkilökunta tekee töitä sen puolesta, että asiakkaat ja tavarat 
pääsevät perille turvallisesti ja mukavasti. VR:llä henkilöstön 
kehittäminen on yksi lähitulevaisuuden painopisteistä. 
VR:n vaihtotyönjohtajat ovat saaneet täydennys-
koulutusta vetureiden radio-ohjauksesta. 
Kuvassa vaihtotyönjohtajaa 
Miikka Ala-Ilomäkeä (vas.) 
opastaa Jan-Erik Martens.

i21000385_VR_s30_59_FI.indd   52i21000385_VR_s30_59_FI.indd   52 23.2.2010   15:29:0523.2.2010   15:29:05



53Vuosi 2009

Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa 
haastavassa tilanteessa

VR UUDISTUVANA TYÖNANTAJANA

VR aloitti keväällä 2009 säästöjä koskevat neu-
vottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Keskeisenä 
säästökeinona  henkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta 
vaihtaa lomarahat vapaiksi vapaaehtoisesti. Kaikkien 
henkilöstöjärjestöjen osalta toivottuja säästöjä ei 
saavutettu, ja VR käynnisti yt-menettelyt suurimpien 
järjestöjen kanssa. Niiden perusteella lähes 1 500 
VR Cargon työntekijää ja noin 40 toimihenkilöä lomau-
tettiin pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi.

Myös Transpoint-yhtiöissä aloitettiin säästöihin täh-
täävä toimenpideohjelma, joka sisälsi muun muassa 
säästöjä henkilöstökuluihin. Kuluja pyrittiin karsimaan 
määräaikaisen ja vuokratyövoiman käyttöä sopeutta-
malla. Eläkeikää lähestyviä kannustettiin vapaaehtoi-
seen eläkeratkaisuun. Kaikkien henkilöstöjärjestöjen 
kanssa ei päästy sopimukseen säästökeinoista, ja osa 
työntekijöistä lomautettiin ja lisäksi noin 100 työnteki-
jää irtisanottiin. Toimenpideohjelmalla voitiin kuitenkin 
vähentää irtisanottavan henkilöstön määrää.

Koska muutokset kuljetusmarkkinoilla vaikuttivat osit-
tain pysyviltä ja nopeaa palautumista entiseen ei ollut 
nähtävissä, VR käynnisti syksyllä 2009 kaksivuotisen 

VR-konsernin menestys perustuu osaavaan ja 
hyvinvoivaan henkilöstöön. Työnantajana VR toimii 
pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Haastava taloustilanne 
on aiheuttanut henkilöstövaikutuksia myös VR:llä. 
VR on pyrkinyt toimimaan vastuullisesti ja pehmeitä 
keinoja käyttäen. Henkilöstön sopeuttamisen tueksi 
perus tettiin muutospooli, jonka tavoitteena on tukea 
irtisanomisuhan alla olevia työntekijöitä työllistymään 
uudelleen.

muutosohjelman. Sen tavoitteena on vaikuttaa myös 
VR:n kulurakenteeseen toimintatapoja muuttamalla.

Muutosohjelman myötä toimintaa tehostetaan ja 
myös henkilöstöä joudutaan vähentämään. Henkilöstö-
vähennykset pyritään toteuttamaan mahdollisimman 
pitkälle eläkejärjestelyin, sillä VR-konsernista jää 
lähivuosina eläkkeelle satoja työntekijöitä. Irtisanomi-
silta ei kuitenkaan vältytä. Vuoden 2012 alussa VR:llä 
työskentelee noin 1 200 henkilöä vähemmän kuin 
vuonna 2009.

Rekrytointeja tehdään jatkossakin, sillä VR tarvitsee 
tekijöitä moniin tehtäviin, esimerkiksi konduktööreiksi. 
Konsernin ulkopuolisissa rekrytoinneissa noudatetaan 
tiukempaa linjaa, ja uusiin tehtäviin haetaan työnteki-
jöitä ensisijaisesti konsernin sisältä. 

Muutospooli
VR-konserniin perustettiin henkilöstön muutospooli  
osana muutosohjelmaa. Poolin tavoitteena on 
pehmentää muutosohjelman aiheuttamia henkilöstö-
vaikutuksia tarjoamalla irtisanomisuhan alla oleville 
työntekijöille apua tilanteensa selvittämiseen ja uuden 
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työn etsimiseen joko konsernin sisältä tai ulkopuolelta.  
Muutospoolin työntekijät tukevat pooliin siirtyneitä 
uuden työpaikan etsimisessä. Pooli tarjoaa työnhaku-
valmennusta ja mahdollisuuden lyhyeen koulutukseen, 
jonka tavoitteena on edistää henkilön työllistymismah-
dollisuuksia.

Muutospooliin siirtyvät sellaiset henkilöt, joita 
uhkaa yt-menettelyn kautta irtisanominen tuotan-
nollisista ja taloudellisista syistä. Työntekijä voi olla 
muutospoolissa  kolme kuukautta etsimässä uutta 
työtä. Mikäli työtä ei tässä ajassa löydy, irtisanotaan 
työntekijä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Vaihtoehtona muutospoolille on irtisanoutumispaketti, 
joka muodostuu erillisestä kertakorvauksesta.

Terveys ja hyvinvointi
Liikennetehtävissä toimivilta edellytetään hyvää 
ter veydentilaa. Työntekijöiden hyvinvoinnista ja 
terveydestä huolehtiminen on osa esimiesten työtä. 
Terveyden seuranta ja sen arviointi on järjestelmällistä, 
lakisääteistä toimintaa. Rautateillä työskentelevien 
osalta noudatetaan Liikenteen turvallisuusviraston 
(TraFi) määräyksiä ja maantieliikenteessä toimivien 
osalta vastaavia ohjeita.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan ulkopuolisilta 
TraFi:n hyväksymiltä työterveyshuollon ammattilai-
silta. VR-konsernissa on myös omaa lääketieteellistä 
henkilöstöä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. 
Vuodesta 2008 alkaen myös VR:n maantieliikenne-
yhtiöiden henkilöstön työterveyspalvelut on hankittu 
VR-Yhtymältä ja sen palveluntuottajilta.

Sairauspoissaolot ovat VR:llä vähentyneet viime 
vuosina. Vuonna 2009 työterveyshuollon kustannuk-
set olivat 613 (591) euroa työntekijää kohden. VR on 
tehostanut työterveyshuollon tukitoimia tukeakseen 
työntekijöitään muutosohjelman keskellä.

VR:llä on jatkettu työkykyohjelman mukaista toimintaa 
henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Toimintaa 
on laajennettu Pohjolan Liikenteeseen ja Transpoint-
 yhtiöihin. Ohjelmassa keskeistä on sairauspoissaolojen 
seuranta sekä esimiesten varhainen reagointi alkaviin 
työkykyongelmiin työkyky palaverien avulla. VR:n 
maantieliikenneyhtiöiden työterveyshuollossa alettiin 
noudattaa Työterveyslaitoksen julkaisemaa ammatti-
liikenteen työterveyshuolto-opasta.

Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti työnantajan 
tarjoamiin kuntoremontteihin ja Kelan kuntoutus-
palveluihin. Kuntoremonteissa on saavutettu hyviä 
tuloksia erityisesti vuorotyötä tekevien painonhallin-
nassa ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyen. Vuonna 
2009 kuntoutukseen osallistui 516 (551) henkilöä. 
VR tarjoaa henkilöstölleen työterveyshuollon kautta 
noin 300 kuntoremonttipaikkaa vuodessa. Amma-
tillisesti syvennettyä lääkinnällistä kuntoutusta Kela 
myönsi kuudelle eri ammattiryhmälle, esimerkiksi 
liikenteenohjaajille, konduktööreille ja linja-auton-
kuljettajille.

VR varautui myös sikainfl uenssaan syksyllä 2009. 
Henkilöstön sairastumistilannetta seurattiin viikoittain 
erillisessä seurantaryhmässä. Junien sekä asiakas- ja 
työtilojen siivousta tehostettiin. Konduktööreille annet-
tiin toimintaohjeita siltä varalta, että matkustajilla 
ilmenee taudin oireita matkan aikana. Henkilöstöä 
ohjeis tettiin välttämään kättelemistä epidemian 
aikana. Joitakin satoja VR:n työntekijöitä sairastui 
infl uenssaan. Infl uenssa ei vaikuttanut liikenteeseen 
tai asiakaspalveluun.

Terveysverstaita järjestettiin vuonna 2009 Oulussa, 
Kouvolassa ja Hyvinkäällä. Noin 550 henkilöä osallis-
tui tapahtumiin. Terveysverstaalla työntekijät voivat 

Henkilöstötavoitteet

VR-konsernissa työskentelee 1. 
1 200 henkilöä vähemmän 
vuonna 2012 kuin muutos-
ohjelman alkaessa.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus 2. 
ennen kolmen vuoden täytty-
mistä on alle 10 % vuonna 2012. 

Henkilöstön sitoutumisindeksi on 3. 
70 vuonna 2012. Luku perustuu 
henkilöstötutkimuksen tuloksiin.

VR-konsernin työntekijöistä 95 % 4. 
on käynyt kehityskeskustelun 
vuonna 2012.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolo-5. 
prosentti on 5,5 % vuonna 2012. 

Työtapaturmataajuus on alle 30 6. 
vuonna 2012.
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VR:n viime elokuussa käynnistämällä muutosohjelmalla 
on ollut myös henkilöstövaikutuksia. Niitä VR:läisiä, joiden 
työtehtävät ovat päättyneet, on kannustettu hakeutumaan 
konsernin sisällä avoinna oleviin uusiin tehtäviin. VR tarvit-
see esimerkiksi uusia lähiliikennekonduktöörejä.

Marko Monto vaihtoi työt tavaraliikenteen nosturissa lähi-
liikennekonduktöörin tehtäviin. – Työt olivat loppumassa, 
ja sain kuulla mahdollisuudesta päästä lähiliikenteeseen 
rahastajaksi. Tänä syksynä hain sitten konduktöörikoulutuk-
seen.

Monto on työskennellyt VR:llä vuodesta 1990 erilaisissa teh-
tävissä. – Alussa työn vaihtaminen oli kulttuurishokki, mutta 
nyt tuntuu hyvältä. Konduktöörin työ on siistiä ja itsenäistä 
sisätyötä. Onhan tämä hyvä mahdollisuus kokeilla uutta 
uraa, Monto kertoo. 

VR:n sisällä 
uusiin haasteisiin

Henkilöstötietoja (31.12.2009) 2009 2008 2007 2006 2005

Työsuhteita alkoi 587 897 591 559 528

Työsuhteita päättyi 963 788 835 803 794

Kokonaisvaihtuvuus, % 6,1 6,6 - - -

Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet* 12 285 12 480 12 252 12 334 12 524

Määräaikaiset työsuhteet* 286 336 288 329 267

Ulkomailla työskentelevien määrä 275 290 - - -

Keskimääräinen työsuhteen pituus, vuotta 21 22 23 - -

Sukupuolijakauma

miehiä, % 84 84 85 86 85

naisia, % 16 16 15 14 15

Eläkkeelle jääneet

vanhuuseläke 431 274 283 247 192

työkyvyttömyyseläke 104 102 77 108 115

Sairauspoissaolo, % 5,6 1) 6,0 1) 6,0 1) 6,2  1) 2) 6,5  1) 2)

Keskimääräinen eläköitymisikä 57,8 1) 56,9 1) 57,0 56,6 56,3

Työkyvyttömyysalkavuus, %
Tk-eläkkeiden määrä/henkilöstön määrä

0,8 0,8 0,5 0,9 0,8

*) Luvut sisältävät VR-Radan tiedot. Muut taulukon luvut eivät sisällä VR-Radan tietoja.
 1) Luku ei sisällä Pohjolan Liikenne -konsernin tietoja
 2) Luku ei sisällä Avecran tietoja
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Suurimmat ammattiryhmät
% 
1 Veturinkuljettajat 14
2 Ratapihatyöntekijät 11
3 Autonkuljettajat 8
4 Konduktöörit 7
5 Asentajat 7
6 Liikenteenohjaajat 3
7 Muut 50

testata kuntoaan ja saada vink-
kejä terveyden ja hyvinvoinnin 
parantamiseen.

Ergonomia, 
päihteidenkäyttö ja 
tupakointi
Tuki- ja liikuntaelinongelmat 
ovat suurin syy sairauspoissa-
oloihin, minkä vuoksi ergono-
mia-asioihin on panostettu 
VR-konsernissa jo useiden 
vuosien ajan. Vuonna 2009 

otettiin käyttöön konduktöörien uusi myyntilaite. Sen 
ergonomiaa ja käytettävyyttä on kehitetty, ja henkilös-
tön näkemyksiä on kuultu. Myyntilaitteen ergonomian 
kehittämiseksi saatiin Työsuojelurahaston apurahaa, ja 
myös Työterveyslaitos osallistui kehitystyöhön.

VR-konsernissa noudatetaan päihdepolitiikassa nolla-
toleranssia liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi. 
Työtehtävissä ei saa olla päihteiden vaikutuksen alai-
sena eikä käyttää päihteitä. Työntekijöitä kannustetaan 
kiinnittämään huomiota alkoholinkäyttöönsä yhteisellä 
tipattoman tammikuun vietolla.
 
Myös henkilöstön tupakointiin on kiinnitetty rapor-
tointikaudella huomiota. Tupakointia työtehtävien 
aikana on rajoitettu, ja savuttomuuteen on kannus-
tettu esimerkiksi lääkehoitoa rahallisesti tukemalla. 
Savuttomuudesta Helsingin rautatieasemalla on saatu 
positiivista asiakaspalautetta.

Henkilöstön kehittäminen
Koko VR-konsernin laajuinen henkilöstötutkimus 
tehtiin vuoden 2009 lopussa. 62 % (42) henkilöstöstä 
vastasi tutkimukseen. Tutkimusta uudistettiin vuonna  
2006 tehtyyn tutkimukseen verrattuna niin, että 
kysymysten  määrää vähennettiin ja mukaan otettiin 

VR UUDISTUVANA TYÖNANTAJANA

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEEN 
VASTASI 62 % VR:LÄISISTÄ
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uusi henkilöstön  sitoutumista mittaava viiden kysy-
myksen indeksi.

Henkilöstötutkimuksen tulokset paranivat hieman 
vuoteen 2006 verrattuna. Tutkimuksen tuloksia hyö-
dynnetään johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä. 
Jatkossa tutkimus toteutetaan vuosittain.

Henkilöstötutkimukseen perustuva koko konsernin 
 kehityskeskusteluprosentti oli 58 (65) %. Luvussa eivät 
ole mukana Pohjolan Liikenne ja Transpoint-yhtiöt, 
koska niissä ei ole käyty kehityskeskusteluja kaikkien 
henkilöstöryhmien kanssa. Kehityskeskustelujen tason 
parantamiseksi laadittiin verkko-oppimisympäristö, 
joka opastaa keskustelun käymiseen. Esimiehille jär-
jestettiin lisäksi kehityskeskustelukoulutusta.

Uusien työntekijöiden perehdytystä varten laadittiin 
perehdytyskansio, ja uusille työntekijöille järjestettiin 
perehdytystilaisuuksia.

VR:llä järjestettiin kolmannen kerran konsernin 
kannalta keskeisissä tehtävissä toimiville tarkoitettu 
johtamisen koulutusohjelma, johon osallistui 25 hen-
kilöä. VR-Radassa ja kunnossapitoyksikössä aloitettiin 
työnjohdon valmennusohjelma.

Talouden taantuma ja teollisuuden rakennemuutos 
näkyvät VR-konsernissa myös henkilöstövaikutuksina. 
VR:llä työskentelee vuonna 2012 noin 1 200 henkilöä 
vähemmän kuin vuonna 2009.

– Toimimme vastuullisesti myös tässä haastavassa 
tilanteessa. Hyödynnämme henkilöstövähennyksissä 
lähivuosien suurta eläkepoistumaa niin paljon kuin 
mahdollista, henkilöstöjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Panoksia henkilöstön 
kehittämiseen

VR-konserniin on perustettu myös muutospooli, jonka 
tehtävänä on tukea irtisanomisuhan alla olevia työnte-
kijöitä työllistymään uudelleen.

– Muutospoolilla on merkittävä rooli osana vastuullista 
henkilöstöpolitiikkaamme. Rakennamme pooliin niin 
hyvät palvelut, että irtisanotut työntekijämme saavat 
maksimaaliset mahdollisuudet työllistyä. Haluamme 
heidän saavan varmuuden siitä, että he eivät putoa 
tyhjän päälle, Koskinen vakuuttaa.

Jatkossa VR:llä panostetaan myös entistä enemmän 
henkilöstön kehittämiseen. Painopisteenä on esimies-
työn ja johtamisen uudistaminen.

– Henkilöstön kehittämisessä emme ole vielä tehneet 
kaikkea, mitä tehtävissä on. Olemme keskittyneet 
enemmän HR:n kovaan puoleen. Nyt haluamme 
uudistua ja panostaa kehittämiseen. Taloudellista työtä 
tekee hyvinvoiva henkilöstö, Koskinen pohtii.

VR jatkaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa myös 
tulevaisuudessa. – Jos joudumme tekemään kovia 
ratkaisuja, niitä ei tehdä hetken mielijohteesta vaan 
pohditaan eri näkövinkkeleistä. Avoimuutta ja keskus-
telua henkilöstön kanssa lisätään entisestään. 

Konsernissa järjestetään myös muuta täydennyskoulu-
tusta muun muassa esimiestyöstä, hankkeiden ja pro-
jektien johtamisesta sekä työturvallisuudesta. Edellä  
mainittuihin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 2 600 
työntekijää. Noin 86 henkilöä osallistui VR:n intranetin 
käyttökoulutukseen.

VR Koulutuskeskus vastaa rautatiealan ammatillisesta 
koulutuksesta Suomessa. Se huolehtii VR-Yhtymän, 
VR-Radan ja yhteistyöyritysten henkilöstön koulutta-
misesta tehtäviin, joissa edellytetään rautatiealan ja 
junaturvallisuuden erityisosaamista. Tällaisia tehtäviä 
ovat esimerkiksi veturinkuljettaja, konduktööri ja 
ratapihatyöntekijä. Vuonna 2009 valmistui 89 (128) 
veturinkuljettajaa, 81 (60) konduktööriä ja 61 (155) 
ratapihatyöntekijää. Peruskoulutuksen lisäksi koulutus-
keskus tarjoaa täydennyskoulutusta esimerkiksi 
junaturvallisuudesta. 

Tasa-arvon toteutuminen
VR:n henkilöstöpelisääntöjen mukaan VR kohtelee 
henkilöstöä tasa-arvoisesti sukupuoleen, ikään, rotuun, 
koulutukseen tai muuhun taustaan katsomatta. Kon-
ser nin tasa-arvosuunnitelmaa ei päivitetty vuonna 
2009, vaan päivittäminen siirtyi vuoteen 2010. VR:llä 
tehtiin palkkakartoitus vuonna 2007, jonka mukaan 
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Henkilöstön ikärakenne 2009
  Naiset
  Miehet 

VR:llä maksetaan samasta 
työstä naisille ja miehille samaa 
palkkaa. Kartoituksessa eivät 
olleet mukana kaikki esimiehet 
ja toimihenkilöt.

VR:n hallituksessa kahdek sasta 
jäsenestä kolme on naisia. 
 Konsernin kymmenhenki-
sessä johtoryhmässä on ollut 
20.8.2009 alkaen kolme naista.

Henkilöstöetuudet
VR:llä on monipuoliset henkilöstöedut. Työterveys-
huoltoon sisältyy keskimääräistä laajemmat sairaan-
hoito- ja tutkimuspalvelut. Konsernilla on sopimus 
valtakunnallisen kuntokeskusketjun kanssa, ja liikuntaa 
voi harrastaa myös VR Urheilu ry:n järjestämissä 
tapahtumissa. 

Henkilöstö voi harrastaa myös lukuisissa muissa 
työnantajan tukemissa harrastekerhoissa. Lisäksi 
henkilöstö saa alennuksia uimahalleihin, urheiluopis-
toihin ja lomamajoituksiin. VR-Yhtymän (ml. ent. VR 
Osakeyhtiö), VR-Radan ja Corenetin työntekijät voivat 
matkustaa junissa veloituksetta. Tämä etu koskee 
myös määräaikaisia työntekijöitä.

VR-konsernin vuoden 2008 tuloksen perusteella  
henkilöstörahastoon maksettiin 5,1 miljoonan euron 
voittopalkkiosumma. Se jaetaan henkilöstölle jä-
senosuuksien mukaan. Henkilöstörahaston jäseniä 
ovat VR-Yhtymän (ml. ent. VR Osakeyhtiö), VR-Radan 
ja Corenetin työntekijät. Jäseneksi pääsee kun työ-
suhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

VR suhtautuu myönteisesti myös työn ja perhe-
 elämän yhteensovittamiseen. Esimerkiksi työvuoro-
suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon henki-
löstön työaikatoiveet. Vuoden 2009 aikana 812 (777) 
henkilöä käytti perhevapaata. Vuorotteluvapaata 
hyödynsi 162 (90) henkilöä ja opintovapaata 36 (42) 
henkilöä.

Työnantajakuvan kehittäminen
VR aloitti vuonna 2008 pitkäjänteisen työnantajakuvan 
kehittämisen. Raportointikaudella VR oli mukana kier-
tueella 135 ammatillisessa oppilaitoksessa. Kiertueen 
aikana VR:n omat työntekijät esittelivät opiskelijoille 
VR-konsernia ja konsernin eri ammatteja.

Työntekijöiden järjestäytyminen
VR:n henkilöstöstä 98 % kuuluu jonkin työehtosopi-
muksen piiriin. Luku ei sisällä Pohjolan Liikenteen ja 
Transpoint-yhtiöiden tietoja. Konsernissa noudatetaan 
yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia sekä sen 
määräyksiä täydentäviä yhteistoimintasopimuksia.

Tulevaisuuden näkymät
VR:llä käynnistetään arvokeskustelu vuonna 2010, 
jossa  päivitetään yhteiset arvot. Keskustelun aloittami-
nen siirtyi vuodelta 2009 muutosohjelman vuoksi.

VR-konsernissa on käynnistetty laaja johtamisen ja 
 esimiestyön kehittämisprojekti, joka jatkuu vuonna 
2010. Tavoitteena on kehittää johtamiskulttuuria ja 
johtamista. Tavoitteena on päivittää myös VR:n henki-
löstöjohtamisen ja -hallinnon käytännöt ja tietojärjes-
telmät. Henkilöstöstrategia uudistetaan vuonna 2010.
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Henkilöstö-
johtaminen

VR:n arvot 
henkilöstöjohtamisessa

VR-konsernin neljä arvoa turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja 
vastuullisuus ovat keskeinen työväline henkilöstöstrategian luomisessa.

Henkilöstöstrategia Strategiset painopisteet henkilöstön ja osaamisen näkökulmasta ovat tehokas ja 
joustava henkilöstön resursointi, henkilöstön korkeatasoisen osaamisen sekä 
motivaation varmistaminen.

Henkilöstöpelisäännöt 
ja niiden toteuttaminen

Henkilöstöjohtamisen ja sisäisen vuorovaikutuksen keskeinen sisältö on kuvattu 
yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laadituissa henkilöstöpelisäännöissä, 
joiden mukaan VR toimii työnantajana vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. 

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet Esimiestyön ja -osaamisen kehittäminen• 
Tehtäväkierron kehittäminen• 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen• 

Onnistumiset ja vastoinkäymiset 
henkilöstöasioissa

Sairauspoissaolojen väheneminen jatkunut+ 
VR:n avoimiin työpaikkoihin paljon hakijoita+ 
Henkilöstötutkimusten vastaajamäärä noussut+ 
Muutospoolin luominen tukemaan henkilöstön uudelleen sijoittumista ja + 
sopeutumista
Kehityskeskustelujen kattavuus ei parantunut- 
Markkinatilanteen muuttumisen ennakoiminen henkilöstösuunnittelussa- 

Riskit ja mahdollisuudet 
henkilöstöasioissa

Henkilöstömäärän sopeuttaminen muuttuneeseen markkinatilanteeseen+ 
eläkepoistumaa hyödyntäen
Henkilöstön joustava resursointi muuttuvassa tilanteessa+ 
Henkilöstön ikääntyminen ja uuden työvoiman saatavuus- 
Erityisesti asiantuntevien ja kyvykkäiden avainhenkilöiden löytäminen ja - 
sitouttaminen 
Nykyisten työtehtävien osaamisvaatimusten kasvaminen ja muuttuminen- 

Henkilöstöasioiden toimintaa ja 
tuloksia parantavat muutokset 
järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

HR-järjestelmän käyttöönotto Transpoint-yhtiöissä• 
Koko konsernin laajuisen HR-järjestelmän määrittely• 
VR-konsernille yhteinen matkalaskujärjestelmä• 
Muutosohjelman myötä HR-organisaation keskittäminen ja • 
vastuiden selkeyttäminen
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Turvallisuus on VR:n tärkein 
arvo niin liikenteessä kuin 
työpaikoillakin. Henkilö-
kunnalle järjestetään 
työturvallisuus koulutusta. 
Kuvassa sähkö  asentaja 
Veli-Pekka Räisänen.
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Turvallisuus on 
VR:n tärkein arvo

VR TURVALLISENA KULJETTAJANA

VR:n työympäristö on turvallisuuden kannalta haasteel-
linen, sillä työntekijät kohtaavat päivittäisessä työssään 
monia riskitekijöitä esimerkiksi ratapihoilla. VR:n työtur-
vallisuustoiminnan tavoitteena vuosina 2009–2012 on 
kehittää esimiesten työturvallisuusosaamista, tehostaa 
työturvallisuuden vaaratilanneilmoittelua ja ottaa käyt-
töön havainnointikierrokset kaikissa konserniyhtiöissä.

Vuonna 2009 VR-konsernin johtoryhmä vahvisti koko 
konsernille yhteisen työterveys- ja työturvallisuus-
johtamisjärjestelmän. Siinä on kuvattu tehokkaan työ-
terveys- ja työturvallisuustoiminnan edellytykset ja eri 
osapuolten vastuut sekä määritelty, kuinka esimiehet 
johtavat ja edistävät työturvallisuutta ja hyvinvointia 
omalla työpaikallaan. 

Esimiestyön kehittäminen
VR:llä kiinnitettiin vuonna 2009 erityistä huomiota 
esimiesten työturvallisuusosaamisen ja ennakoivan 
toiminnan kehittämiseen. Esimiehille järjestettiin 1−2 
päivän mittaisia koulutuksia, joiden teemana oli esi-
merkiksi päivittäinen työturvallisuusjohtaminen. Lisäksi 
esimiehille ja työsuojeluvaltuutetuille järjestettiin kou-
lutusta vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkimisesta.

Vaaratilanneilmoittelun lisääminen
Henkilöstölle järjestettiin työturvallisuustuokioita, 
joiden tavoitteena on kannustaa työturvallisuuden 

VR huolehtii siitä, että matkustajat ja tavarat pääse-
vät turvallisesti perille. Työpaikoilla turvallisuusriskit 
minimoidaan. Työ turvallisuuden parantamiseksi on 
jatkuvaa. VR:n liikenneturvallisuus on ollut jo useiden 
vuosien ajan hyvällä tasolla. Vuonna 2009 jatkettiin 
henkilöstön työturvallisuusosaamisen kehittämistä.

vaaratilanneilmoitusten tekemiseen. Apuna käytetään 
multimediatietoiskuja ja verkkokursseja. Huhti-syys-
kuussa henkilöstölle järjestettiin kampanja vaaratilan-
neilmoittelun aktivoimiseksi.

Aktivoiminen on onnistunut, sillä vuonna 2009 
vaaratilanneilmoituksia tehtiin 1 273 (977), eli 28 % 
enemmän kuin edellisvuonna. Yleisimpiä syitä olivat 
työolosuhteet, ohjeiden vastainen toiminta ja virhe 
työskentelytavoissa.

Muu työturvallisuuden kehittäminen
Havainnointikierrokset ovat vakiintuneet VR-Yhtymäs-
sä, VR-Radassa ja Corenetissa osaksi jokapäiväistä työ-
turvallisuustoimintaa. VR-Radassa tehtiin vuonna 2009 
ulkoisia kalibrointimittauksia, ja Corenet on aloittanut 
havainnointimenetelmänä turvallisuuskeskustelut.

Vuonna 2009 käynnistettiin kaksi työturvallisuuden 
kehittämishanketta. VR-Radan ja Työterveyslaitoksen 
hankkeessa työturvallisuutta pyritään kehittämään 
positiivisten mittareiden kautta. Työsuojelurahasto, VR ja 
Rautatieläisten Liitto ovat aloittaneet hankkeen työolo-
jen parantamiseksi VR:llä. Hankkeen keskeisiä teemoja 
ovat työhyvinvointi, työtapaturmat ja vaaratilanteet.

Työturvallisuus- ja työterveysraportointia koskeva  
toimintamalli on otettu käyttöön kaikissa konserni-
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Tapaturmataajuus
Kaikki tapaturmat miljoonaa 
työtuntia kohti
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Suistumiset junaliikenteessä
10 miljoonaa junakilometriä kohti
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VR TURVALLISENA KULJETTAJANA

yhtiöissä.  Ratahallintokeskuksen (1.1.2010 alkaen 
Liikennevirasto) kanssa on jatkettu yhteistyötä ratapi-
hojen kunnostamiseksi ja liukastumis- ja kaatumista-
paturmien vähentämiseksi.

Uusien työntekijöiden perehdytyksessä on käyty läpi 
työhön liittyviä vaara-, kuormitus- ja riskitekijöitä. 
Heille  on korostettu ohjeiden ja pelisääntöjen tärkeyttä, 
ja heitä on kannustettu ilmoittamaan vaaratilanteista ja 
tekemään esityksiä työturvallisuuden edistämiseksi. 

VR-konsernissa on 68 työsuojelutoimikuntaa, jotka toi-
mivat työturvallisuuden asiantuntijoina ja linjaorgani-
saation toiminnan tukena.

Työtapaturmat
Työturvallisuus on VR-konsernissa kehittynyt lähi-
vuosina myönteisesti. Konsernin tapaturmataajuus eli 
kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia 
kohti oli 39 (49) vuonna 2009. Vuonna 2009 sattui yksi 
kuolemaan johtanut työtapaturma, kun VR Cargon 
työntekijä jäi vaihtotöissä vaunun alle. Vuonna 2008 ei 
sattunut kuolemaan johtaneita työtapaturmia.

Vakavia työtapaturmia, joiden seurauksena työntekijä 
joutui vähintään 30 päivän sairauslomalle, sattui 78 
(93) vuonna 2009. Vakavien työtapaturmien määrä las-
ki 16 %. VR:n tavoitteena on, että tällaisia tapaturmia 
ei sattuisi lainkaan.

Lievien alle kolme sairauslomapäivää aiheuttavien 
työtapaturmien osuus oli 50 %. Työmatkatapaturmien 
osuus oli 13 %. Työtapaturmien yleisimpiä syitä ovat 
liukastumiset ja kaatumiset, äkillinen kuormitus ja 
työvälineen tai koneen hallinnan menettäminen.

Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2010 tavoitteena on esitellä uusi työterveys- ja 
työturvallisuusjohtamisjärjestelmä esimiehille ja hen-
kilöstölle ja vakiinnuttaa järjestelmä osaksi normaalia 
toimintaa. Esimiesten ja asiantuntijoiden työturval-
lisuuskoulutusta jatketaan. Esimiehille laaditaan työter-
veys- ja työturvallisuuskäsikirja.

VR parantaa vaaratilanteiden ja työtapaturmien tut-
kinnan laatua. Työpaikoille laaditaan yhteiset työtur-
vallisuuden pelisäännöt. Tavoitteena on nopeuttaa 
ilmoitus- ja tutkintaprosessia.

Työturvallisuustuokioiden määrää lisätään, ja käyn-
nissä olevien kehittämishankkeiden tuloksia hyö-
dynnetään toiminnan kehittämisessä. VR julkaisee 
yhdessä työterveyshuollon kanssa Tietorumpu-nimistä 
julkaisua, jonka tavoitteena on tehostaa viestintää 
ajankohtaisista työturvallisuusasioista.

Uudistettu turvallisuuspolitiikka
Liikenneturvallisuuden määrätietoinen kehittäminen 
VR-konsernissa jatkui vuonna 2009. VR:n hallitus hy-

VAKAVIEN TYÖTAPATURMIEN 
MÄÄRÄ LASKI 16 %
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VR:n yhtenä työturvallisuustavoitteena on työtapaturmien ja 
vaaratilanteiden vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen. Vuoden 
2010 tapaturmataajuustavoite on 36, kun se edellisenä vuonna 
oli 40. Tavoitteeseen pääsemiseksi työtapaturmia ja vaaratilantei-
den syntyä on tutkittava systemaattisemmin kuin aikaisemmin.

– On erittäin tärkeää, että vaaratilanteita ja tapaturmia tutkitaan 
ja selvitetään, mitä oikeasti on tapahtunut, Hyvinkään konepajan 
kehityspäällikkö Pauli Nieminen (vas.) sanoo.

Tutkinnan tukena käytetään uutta tietojärjestelmää, johon kaikki 
sattuneet työtapaturmat ja vaaratilanteet tallennetaan. Esimie-
hille ja työsuojeluvaltuutetuille on järjestetty koulutusta työtapa-
turmien tutkinnasta ja tietojärjestelmän käytöstä. Vuonna 2009 
koulutuksen sai 160 VR:n esimiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

– Uusi tietojärjestelmä on tärkeä työkalu työtapaturmien tutkin-
nassa. Työtapaturmia tutkimalla pystytään ehkäisemään uusia 
samankaltaisia tapaturmia, Helsingin varikon työsuojeluvaltuu-
tettu Markku Rinne painottaa.

Kun tapaturmat ja vaaratilanteet kirjataan järjestelmään johdon-
mukaisesti, voidaan tapaturmia aiheuttavat tekijät myös korjata 
nopeammin. 

Tutkimalla ehkäistään 
uusia työtapaturmia

väksyi helmikuussa 2009 uudistetun version konsernin 
turvallisuuspolitiikasta, joka on myös liikenneturval-
lisuuden perusta. Turvallisuuspolitiikan lähtökohtana 
on jatkuvan parantamisen periaate, johon pyritään 
aktiivisella riskienhallinnalla ja turvallisuuden johta-
misjärjestelmien mukaisella toiminnalla.

VR saavutti tärkeimmät vuodelle 2009 asetetut 
turvallisuustavoitteet. Junaliikenteessä ei sattunut 
vakavia henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuk-
sia. Oikeiden ja turvallisten työskentelytapojen sekä 
määrämuotoisen liikenneviestinnän tärkeyttä korostet-
tiin henkilökunnan koulutuksessa ja opastuksessa. VR 
jatkaa tätä työtä myös tulevina vuosina.

Toimilupa rautatieliikenteen harjoittamiseen siirtyi 
VR Osakeyhtiön ja VR-Yhtymä Oy:n fuusion myötä 
vuoden 2010 alussa LVM:n päätöksellä VR-Yhtymä 
Oy:lle. Rautatievirasto päätti siirtää myös toimiluvan 
edellyttämän turvallisuustodistuksen VR-Yhtymälle. 
Samalla päivitettiin rautatielain edellyttämä juna-
turvallisuuden johtamisjärjestelmä vastaamaan uutta 
organisaatio rakennetta.

Päivitetty riskiarviointi
Raportointikaudella konsernin eri toimintojen juna-
turvallisuusasiantuntijoista koostuva työryhmä 
arvioi uudelleen rautatieliikenteen turvallisuusriskit. 
Tasoristeysten arvioitiin edelleen olevan merkittävin 
junaliikenteen turvallisuutta uhkaava tekijä.

Uudeksi merkittäväksi riskiksi nousivat törmäykset ja 
törmäysuhat ratatyömaiden yhteydessä, kun juna-
liikennettä hoidetaan poikkeusoloissa ilman turvalait-
teita tai junien automaattista kulunvalvontaa. Vuonna 
2009 valmistui VTT:n tutkimus rautateiden liikenteen-
ohjauksesta ratatöiden aikana. Se auttaa ratatöihin 
liittyvien riskien hallinnassa. Tutkimuksen jatko-osa, 
joka tehdään vuonna 2010, keskittyy urakoitsijoiden 
toimintaan ja ratatöiden kokonaisprosessin hallintaan.

Turvallisuutta edistävät hankkeet
Vuonna 2008 aloitettu VTT:n Junavaro-hanke taso-
risteysten käyttäjien varoitusjärjestelmästä jatkui. 
 Vuodelle 2009 suunniteltu pilottikokeilu siirtyi teknis-
ten ongelmien vuoksi vuodelle 2010.
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Kuolleet ja vakavasti 
loukkaantuneet junamatkustajat
Miljardia henkilökilometriä kohti
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Rautatievirastolle vuosittain toimitettavaan turval-
lisuuskertomukseen liitettiin ensimmäisen kerran 
tiedot EU:n rautatieturvallisuusdirektiivin mukaisista 
yhteisistä  turvallisuusindikaattoreista (CSI).

VR:n autoliikenne oli mukana tieliikenteen kehittämis-
hankkeissa, kuten Raskaan liikenteen turvallisuus ja 
talous (RASTU) sekä TransEco. Hankkeiden puitteissa 
 kehitetään liikenteen turvallisuutta ja energiatehok-
kuutta. Maantieliikenteen kalustoa on uusittu, ja 
vanhaan kalustoon on tehty turvallisuutta parantavia 
teknisiä muutoksia. Autonkuljettajien vuosittainen 
turvallista ja ennakoivaa ajotapaa painottava koulutus 
aloitettiin.

Onnettomuudet liikenteessä
Junaliikenteessä ei tapahtunut junien yhteentörmä-
yksiä eikä muita matkustajien tai henkilökunnan 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneita 
onnettomuuksia. Myöskään vaarallisten aineiden kulje-
tuksissa ei sattunut vakavia onnettomuuksia. Merkittä-
vimmät onnettomuudet olivat tavarajunan suistumi-
nen Toijalassa kesäkuussa ja Lahdessa maaliskuussa.

Vaihtotöissä yksi työntekijä kuoli jäätyään vaunun 
alle (ks. s. 62). Ratatöihin liittyvässä liikenteessä ei 
tapahtunut henkilökunnan kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumisen johtaneita onnettomuuksia.

Tasoristeysonnettomuudet vähenivät edellisvuoteen 
verrattuna, mutta kuolleiden ja loukkaantuneiden 
määrä pysyi samalla tasolla. Vuonna 2009 sattui 35 
(58) tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli 11 (8) ja 
loukkaantui 16 (19) ihmistä.

Liikenneonnettomuuksien määrä VR:n autoliikenteessä 
lisääntyi hieman edellisvuodesta, mutta loukkaan-
tuneiden määrä laski. Vuonna 2009 sattui 313 (293) 
onnettomuutta, joissa loukkaantui 47 (88) ihmistä. 
Kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia ei 
sattunut.

Tulevaisuuden näkymät
Rautatieviraston toiminnot siirtyivät vuoden 2010 
alussa osaksi uutta Liikenteen turvallisuusvirastoa. VR 
haluaa varmistaa, että yhteistyö uuden viraston kanssa 
sujuu yhtä hyvin kuin rautatieviraston kanssa.

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä 
koskevaa lakia muutetaan vuonna 2010. Lain mukaan 
liikenne turvallisuustehtävissä toimivilla on oltava lupa- 
tai kelpoisuuskirja, joka osoittaa kelpoisuuden toimia 
liikenneturvallisuustehtävässä. Veturinkuljettajilla tulee 
myös olla lisätodistus, josta käy ilmi, mitä vetoka-
lustoa hän saa kuljettaa ja millä osalla rataverkkoa. 
Lain siirtymäsäännöksen mukaan vaatimukset tulevat 
voimaan vuonna 2013.

EU:n asetus yhteisten turvallisuusmenetelmien (CSM) 
mukaisista riskienarvioinneista tulee voimaan liikkuvan 
kaluston osalta heinäkuussa 2010. Merkittäviin kalus-
ton muutoksiin liittyvät riskit on jatkossa arvioitava 
kyseisen asetuksen mukaisesti.

Vuoden 2010 aikana aloitetaan uuden turvallisuuden 
tietojärjestelmän rakentaminen. Sillä korvataan VR:llä 
käytössä oleva PORA-järjestelmä eli poikkeamien 
raportointi- ja hallintajärjestelmä.

VR TURVALLISENA KULJETTAJANA

JUNALIIKENTEEN 
TURVALLISUUS
HYVÄLLÄ TASOLLA
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Turvallisuuden
johtaminen

VR:n arvot turvallisuuden
johtamisessa

Turvallisuus on VR:n tärkein arvo. 

Turvallisuuspolitiikka VR:llä on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja 
 tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle. 
Työturvallisuus on osa henkilöstöstrategiaa.

Turvallisuusohjelma 
ja sen toteuttaminen

Turvallisuusohjelma vahvistetaan kolmivuotiskausiksi. Se sisältää turvallisuus-
tavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.
Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan yhtiöittäin strategiakaudeksi. 
Se sisältää työturvallisuustavoitteet ja toiminnan kuvauksen. Sen toteutuminen 
varmistetaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmillä.

Turvallisuustavoitteet Junaturvallisuus edelleen EU-maiden huipputasoa• 
Tasoristeysonnettomuuksien määrä nykyistä alhaisemmaksi• 
Tavoitteiden painopiste ennakoivassa toiminnassa• 
VR-konsernin tapaturmataajuus 36 vuonna 2010 • 

Onnistumiset ja vastoinkäymiset
turvallisuusasioissa

Rautatieliikenteessä ei vakavia henkilövahinkoihin johtaneita törmäys- tai + 
suistumisonnettomuuksia
Autoliikenteessä ei vakavia henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia+ 
Vaaratilanneilmoitusten tekeminen aktivoitunut+ 
Työturvallisuusasioiden systemaattinen käsittely johtoryhmissä+ 
Tasoristeysonnettomuuksista aiheutuvien henkilövahinkojen määrä ei - 
vähentynyt, vaikka onnettomuudet vähenivät
Yksi kuolemaan johtanut työtapaturma- 

Turvallisuusriskit Rautatieliikenteen turvallisuuden merkittävin uhkatekijä tasoristeykset- 
Yhteisten työpaikkojen määrän kasvaminen aliurakoinnin myötä- 

Turvallisuusteeman toimintaa ja 
tuloksia parantavat muutokset 
järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

Konsernin uusi turvallisuuspolitiikka • 
Junaturvallisuuden johtamisjärjestelmän ja junaturvallisuusvastuiden uusiminen• 
Junaturvallisuusriskien arvioinnin päivittäminen• 
VR-konsernin työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän uusiminen ja • 
vastuiden tarkentaminen
VR-konsernille työterveys- ja työturvallisuusraportointiohje• 
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Perinnemaisema tai jokin sähköön liittyvä 
aihe.

VR on asiakkaidensa kanssa yhteisellä matkalla 
ympäristön puolesta. Junaliikenteen vahvuus on 
ympäristö ystävällisyys. VR:n tavoitteena on 
vähentää energiankulutusta entisestään.
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20092008200720062005

Hiilidioksidipäästöt juna- 
ja autoliikenteessä
1 000 tonnia
  Junaliikenne
  Autoliikenne
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Ympäristötyössä erityistä 
huomiota energiansäästöön

VR YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISENÄ KULJETUSYHTIÖNÄ

Eri konserniyhtiöt laativat ympäristölupausten pohjalta 
vuosittaiset ympäristöohjelmansa, ja lupausten toteu-
tumista seurataan ja tuloksista raportoidaan vuosittain.

Kaikilla VR-konsernin päätoiminnoilla on ISO 14001 
-standardin mukainen sertifi kaatti. Päätoimintoja ovat 
henkilöliikenne, logistiikka sekä ratojen rakentaminen 
ja kunnossapito. Konsernin henkilöstöstä noin 90 % 
työskentelee sertifi oiduissa toiminnoissa. 

Hiilidioksidipäästöjen puolittaminen
VR on luvannut osana ympäristölupauksiaan puolittaa 
junaliikenteen hiilidioksidipäästöt. VR:n junaliikenteen 
hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 68 % vuodesta 
2006. Vuoden 2009 alusta alkaen VR on käyttänyt 
junaliikenteessä vesivoimalla tuotettua sähköä.

Dieselvetoisen junaliikenteen polttonesteen kulutus 
laski selvästi, kun tavaraliikenteen kuljetukset väheni-
vät. Myös konsernin autoliikenteen polttoaineenkulu-
tus ja hiilidioksidipäästöt laskivat. Hiilidioksidipäästöjen 
lisäksi muita merkittäviä liikenteen päästöjä ovat 
typen oksidi- ja hiukkaspäästöt. Juna- ja autoliiken-
teessä käytetään rikitöntä polttonestettä, joten rikki-
dioksidipäästöt ovat vähäiset.

VR kantaa vastuuta toimintansa vaikutuksista 
ympäristöön. VR antoi joulukuussa 2007 kaksitoista 
ympäristölupausta, jotka on tarkoitus lunastaa vuoden 
2012 loppuun mennessä . Lupaukset ovat konsernin 
ympäristötoiminnan perusta. Vuonna 2009 erityistä 
huomiota kiinnitettiin energian kulutuksen vähen-
tämiseen. VR:n junaliikenne siirtyi myös kokonaan 
vesivoimalla tuotettuun sähköön.

Transpoint uusi kuorma-autojaan vuonna 2009, ja 
suurin osa autoista on Euro 4 ja Euro 5 -päästönormien 
mukaisia. Vanhoja Dv12-dieselvetureita romutettiin.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt, 
joita  syntyy Pieksämäen ja Hyvinkään konepajoilla  
rautatiekaluston maalauksesta, vähenivät noin puolella 
edellisvuodesta, vaikka kalustoa valmistui enemmän. 
Pieksämäen konepaja siirtyi käyttämään pääosin vä-
hemmän VOC-päästöjä tuottavia polyuretaanimaaleja. 
Konepajan VOC-päästöjä säädellään ympäristöluvalla. 
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VR YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISENÄ KULJETUSYHTIÖNÄ

Energiankulutuksen vähentäminen
VR:n tavoitteena on vähentää matkustajakohtaista 
energiankulutusta 20 %. Vuonna 2008 matkustaja-
kohtainen energiankulutus oli 117 Wh/hkm ja laski 5 % 
edellisvuodesta. Matkustajamäärien voimakas kasvu 
oli keskeinen syy hyvään kehitykseen. Vuoden 2009 
luku valmistuu vuosiraportin ilmestymisen jälkeen.

Koko konsernin energiankulutus väheni edellisvuodes-
ta. Rautatieliikenne käytti yli 80 % VR:n käyttämästä 
sähköstä, ja kaikki rautatieliikenteen käyttämä sähkö 
tuotettiin vesivoimalla. Muu sähkö saadaan fossiilisis-
ta energialähteistä ja turpeesta (38 %), uusiutuvista 
energialähteistä (33 %) sekä ydinvoimasta (29 %). 

Energiatehokkuutta parannetaan monin keinoin. Juna-
liikenteen energiatehokkuus paranee, kun sähkövedon 
osuus nousee. Osuus kasvoi hieman edellisvuodesta,  
koska tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät. Uutena  
sähköistettynä rataosuutena otettiin käyttöön 
Talvivaaran-kaivosrata Kajaanissa. Junaliikenteen 
energiatehokkuutta parannetaan myös täyttöastetta ja 
akselipainoja nostamalla. Tavaraliikenteen kuljetuksia 
ja kulutusta tehostettiin vähentämällä ajettavia junia ja 
junakilometrejä sekä vaihtotyötä.

Uusi sähköjunakalusto on energiatehokasta. Se muun-
taa jarruttaessaan osan liike-energiasta sähköksi ja 
syöttää sen takaisin ajolankaan. Henkilöliikennekalus-
ton seisonnan aikaisen lämmityksen ja tuuletuksen 
ohjeistusta päivitettiin raportointikaudella.

Energiankulutusta voidaan hillitä taloudellisella ajo-
tavalla. VR:n autoliikenteessä kuljettajien ennakoivan 
ajotavan koulutus on vakiintunutta toimintaa, ja 
käytännössä kaikki kuljettajat ovat saaneet koulutuk-
sen. Veturinkuljettajien taloudellisen ajotavan koulutus 
käynnistyi vuonna 2008, ja noin puolet veturinkuljetta-
jista on koulutettu. Taloudellisessa ajotavassa tärkeää 
on maaston, käytettävissä olevan ajoajan ja junan 
liike-energian tehokas hyödyntäminen. Lähijunille on 
laadittu asemavälikohtaiset ajonopeussuositukset. 
Kaukoliikenteessä on tehty rataosien mallinnukset, 
jotka helpottavat ekoajoa.

Yhdistetyt kuljetukset, eli rekkojen kuljettaminen 
junalla, vähentävät liikenteen energiankulutusta ja 
päästöjä. Yhdistettyjen kuljetusten lisäämiseksi on sel-
vitetty uusien terminaalien käyttöönottoa Kuopiossa,  
Ylivieskassa, Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa. 
Pasilan ja Tampereen terminaaleihin asennettiin 

autovaa’at, joiden avulla junien kuormaus tehostuu 
ja juniin sopii nykyistä useampia perävaunuja ja ajo-
neuvoyhdistelmiä. Oulun Oritkarissa autovaakaa on 
käytetty jo vuosia. VR ajaa viitenä päivänä viikossa 
4−5 yhdistettyjen kuljetusten junaa päivittäin.

VR on mukana sekä joukkoliikenteen että tavara-
kuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuk-
sissa. Tavoitteena on saavuttaa Suomessa EU:n 
energiapalveludirektiivin mukainen energiansäästö 
1 % vuodessa vuoteen 2016 asti.

VR:n kiinteistöyksiköllä on oma monivuotinen 
energiaprojekti, jonka tavoitteena on leikata eniten 
kuluttavien  kiinteistöjen kulutusta. Kiinteistöyksikkö 
on muun muassa ottanut käyttöön sähköisen huolto-
kirjan, joka mahdollistaa ennakoivan talotekniikan 
huoltamisen ja rakennuskohtaisen kulutusseurannan. 
Transpointin Kouvolan tavaraterminaalissa tehtiin 
energiaremontti ja uusittiin ovia ja valaisimia. 
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Kaluston kunnossapidon jätteet
  Kaatopaikkajäte 1 189 t
  Hyötykäyttöjäte 6 583 t
  Ongelmajäte 886 t

Dieselveturit
Sähköveturit     
Sähkömoottorijunat             
Kiskobussit                 
Henkilöliikenteen vaunut
Tavaraliikenteen vaunut   

224 kpl
156 kpl
149 kpl
16 kpl

637 kpl
10 524 kpl

Omat kuorma-autot
Sopimusajoneuvot
Linja-autot  

157 kpl
748 kpl
350 kpl

Junaliikenteen
energia
  Sähkö 645 GWh
  Diesel 35,1 milj. l

Kaluston
kunnossapito
  Energia 56,9 GWh
  Vesi 85 100 m3

  Kemikaalit 584 t

Autoliikenteen 
energia
  Diesel 29,4 milj. l
  Biodiesel 1,3 milj. l

Henkilöliikenne
  Matkat 67,6 milj.
  Henkilökm:t 3 880 milj. hkm

Tavaraliikenne
  Tonnit 32,9 milj. t
  Tonnikm:t 8 872 milj. tkm
  VAK-kuljetukset 5,65 milj. t

Autoliikenne 

  Matkat 18,5 milj.
  Tonnit 6,8 milj. t
  VAK-kuljetukset 66 600 t

Autoliikenteen päästöt

Junaliikenteen päästöt 

Junaliikenteen kalusto

Autoliikenteen kalusto

  CO2-päästöt 93 000 t
  NOX-päästöt 2 160 t
  Hiukkaspäästöt 43 t

  CO2-päästöt 81 000 t
  NOX-päästöt 604 t
  Hiukkaspäästöt 8 t

Juna- ja autoliikenteen 
ympäristötase

VR ja Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) aloittivat vuonna 2008 
yhteistyön perinnemaisemien kunnostamiseksi. Kahden vuo-
den aikana VR on lahjoittanut SLL:lle 170 000 euroa. Uhanalai-
sille kasveille ja eläimille on raivattu elintilaa yli 50 kohteessa 
ympäri Suomen pääasiassa talkoovoimin.

– VR:n tuki on ratkaisevan tärkeää SLL:n perinnemaisematyön 
kannalta. Olemme voineet tehostaa kunnostustöitä, ja mukana 
on aiempaa enemmän kohteita valtakunnallisesti, SLL:n toi-
minnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen sanoo.

– Hanke on innostanut mukaan myös enemmän toimijoita, ja 
arvostus työtämme kohtaan on kasvanut. Hanke on saanut 
paljon myönteistä näkyvyyttä. Tämä motivoi jatkamaan työtä 
myös hankkeen päättymisen jälkeen, hankkeen koordinaattori 
Katja Torkko SLL:sta kertoo.

Perinnemaisemat ovat uhanalaisimpia luontotyyppejä Suo-
messa. Perinnemaisemia ovat muiden muassa niityt, kedot, 
hakamaat ja metsälaitumet. Perinnemaisemien kunnostami-
nen on VR:lle luonnollinen tukikohde, sillä useat hoitokohteet 
sijaitsevat lähellä junaratoja ja asemia sekä vilkkaasti liiken-
nöityjen reittien varrella.

VR:n ja SLL:n yhteistyö jatkuu vuonna 2010. 

Antoisaa yhteistyötä 
ympäristön hyväksi
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Vaarallisten aineiden kuljetukset
VR:n tavoitteena on varmistaa, ettei vaarallisten 
aineiden kuljetuksissa satu yhtään merkittävää onnet-
tomuutta tai vuototapausta. Kuljetuksissa ei sattunut 
yhtään sellaista vuotoa, joka olisi aiheuttanut merkit-
tävää ympäristö- tai terveyshaittaa. Pieniä, lähinnä 
venttiilivikojen aiheuttamia vuotoja rekisteröitiin 13 (8). 

Vainikkalan ratapihalla vanha säiliövaunujen täyttö-
asteen mittalaite korvattiin lämpökameraan perus-
tuvalla tekniikalla. Säiliövaunut tarkastetaan sään-
nöllisesti vuotojen varalta. VAK-kuljetuksia hoitavalle 
henkilöstölle järjestetään kertauskoulutusta. Myös 
ratapihojen turvallisuussuunnitelman uusiminen 
aloitettiin.

Autoliikenteessä VAK-kuljetusautoihin asennettiin 
uuden lain edellyttämät varusteet ja nestekaasukulje-
tuksissa siirryttiin häkkikuljetuksiin.

Melun ja tärinän vähentäminen
VR vähentää rautatieliikenteen melu- ja tärinähaittoja 
yhdessä Liikenneviraston kanssa. VR:n vastuulla on 
kaluston kunnossapito. Liikennevirasto ja kunnat vas-
taavat rakenteellisesta meluntorjunnasta.

Suomessa käytössä olevilla nopeuksilla rautatieliiken-
teen melu syntyy pyörän ja kiskon kosketuspinnassa 
vierintämeluna. Olennaista on pyörän ja kiskon hyvä 
kunto.

EU:n komissio esittää komposiitista valmistettujen 
melua vähentävien jarruanturoiden jälkiasennusta 
käytössä oleviin tavaravaunuihin valurauta-anturoiden 
tilalle. Nykyinen teknologia ei turvallisuussyistä eikä 
investointi- ja huoltokustannusten vuoksi mahdollista 
vielä jälkiasennusta. VR osallistuu hankkeeseen, jolla 
yritetään nopeuttaa komposiittianturoiden kehitystyö-
tä. Uudet vaunut on varustettu sintratuilla jarruantu-
roilla, joilla on vastaava vaikutus melun vähenemiseen 
kuin komposiittianturoilla.

Tärinähaittojen takia Liikennevirasto on asettanut 
yhteensä 15 nopeusrajoitusta, joista suurin osa koskee 
vain raskaimpia yli 3 000 tonnin tavarajunia. Rajoitus-
ten määrä lisääntyi yhdellä vuoden aikana.

Vuonna 2008 Kerimäen kunta asetti VR Cargolle 
toimenpidevelvoitteen, kun kunnan asukkaat valit-
tivat puunkuormausalueen melu- ja pölyhaitoista. 

VR YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISENÄ KULJETUSYHTIÖNÄ

Ympäristölupaukset

Vuoden 2012 loppuun mennessä VR:

puolittaa junaliikenteen 1. 
hiilidioksidipäästöt.

vähentää junaliikenteen 2. 
matkustajakohtaista 
energiankulutusta 20 %.

parantaa junien siisteyttä ja 3. 
kehittää asema- alueiden 
viihtyisyyttä.

varmistaa, ettei vaarallisten 4. 
aineiden kuljetuk sissa satu 
yhtään merkittävää onnetto -
muutta tai vuototapausta. 

vähentää yhdessä Liikenneviraston 5. 
kanssa melu- ja tärinähaittoja.

parantaa matkaketjujen 6. 
toimivuutta ja lisää yhdistettyjä 
kuljetuksia.

ottaa ympäristövaikutukset 7. 
huomioon materiaali-  ja 
palveluhankinnoissa.

kehittää jätehuoltoaan ja 8. 
kierrätystä.

kunnostaa dieselveturiensa 9. 
poltto aineen jakeluvarastot ja 
tankkauspaikat sekä poistaa 
maan alaiset polttoainesäiliöt.

varmistaa, ettei sen omistamista 10. 
maa-alueista aiheudu haittaa 
ympäristölle eikä ihmisten 
terveydelle.

kouluttaa henkilöstöään 11. 
toimimaan ympäristön kannalta 
vastuullisesti.

sitoutuu kattavaan ja avoimeen 12. 
ympäristö viestintään.
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VR valitti toimenpidevelvoitteesta hallinto-oikeuteen 
ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska VR 
ei katso olevansa Liikenneviraston omistaman yleisen 
kuormausalueen toiminnanharjoittaja. Asian käsittely 
on kesken. Muita oikeustapauksia ei ole vireillä, eikä 
ympäristösäädöksiä tai -lupaehtoja ole rikottu.

Oy VR-Rata Ab torjui rikkakasveja kemiallisesti Hyvin-
kään perinnemaisema-alueen lähellä heinäkuussa 
2009. Käytetyn torjunta-aineen käyttöä ei ole kielletty 
pohjavesialueella, mutta Liikennevirasto on rajoittanut 
torjunta-aineiden käyttöä. 

Maaperän kunnostaminen
VR on luvannut kunnostaa dieselvetureidensa poltto-
aineen jakeluvarastot ja tankkauspaikat sekä poistaa 
maanalaiset polttoainesäiliöt. Lisäksi VR varmistaa, 
ettei sen omistamista maa-alueista aiheudu haittaa 
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. Vuonna 2009 
VR käytti 0,84 (3,2) miljoonaa euroa pilaantuneiden 
maiden tutkimiseen ja kunnostamiseen.

VR on jo useiden vuosien ajan uusinut tankkauspaik-
kojaan. Samalla on kunnostettu pilaantuneet maat. 
Kuopiossa tankkaustoiminta lakkautettiin, ja Haminan 
tankkauspaikka uusittiin. 

Hyvinkään konepajan alueella maanalaisten öljy-
säiliöiden alla ollut pilaantunut maa poistettiin. Raken-
nusten läheisyydessä maata ei poistettu sortumis-
vaaran vuoksi. Pohjavedessä havaittiin öljyä. Alueen 
riskiarviointi valmistuu vuoden 2010 alussa.

Kestävä materiaalien käyttö
VR on ympäristölupauksissaan sitoutunut ottamaan 
ympäristövaikutukset huomioon materiaali- ja 
palveluhankinnoissaan. Liikkuvan kaluston huolto- ja 
korjaustoiminnassa sekä tavaravaunujen tuotannossa 
kierrätetään vanhoja kunnostettuja osia ja vaunujen 
alusrakenteita ja vältetään kokonaan uusien osien  
hankintaa. Vuonna 2009 Pieksamäen konepaja 
valmisti 251 (185) modernisoitua vaunua ja 111 (102) 
kokonaan uutta vaunua.

Tavaravaunutuotantoa varten Pieksämäelle hankittiin 
rautaa ja terästä levyinä ja putkitavarana sekä vaunu-
jen komponentteina yhteensä noin 1 900 tonnia.

VR:n konepajoille ja varikoille hankittiin erilai-
sia kemi kaaleja kaluston kunnossapitoa varten. 

S uurimmat  kemikaalierät olivat dieselmoottorien öljyt 
ja vaihteisto öljyt, jäähdytysnesteet ja inhibiitit sekä 
maalit.

Ravintolapalveluja tarjoava Avecra siirtyi käyttämään 
vastuullisesti tuotettua Paulig Mundo -kahvia. Avecra 
selvittää mahdollisuutta lisätä vastuullisia tuotteita 
valikoimaansa.

Jätehuolto ja vedenkäyttö
VR kehittää jätehuoltoaan ja kierrätystä. Jätehuolto on 
järjestetty toimipaikkakohtaisten jätehuolto-ohjeiden 
mukaisesti. Kierrätysjakeina kerätään paperit, pahvit ja 
biojätteet sekä puutavaraa, metallia ja lasia. Suurim mat 
erät tulevat romutettavasta kalustosta. Kaatopaikkajät-
teen syntyä vähennetään energiajätettä keräämällä.

IC-junien Bistro-ravintolavaunujen kunnostustöiden 
yhteydessä asiakastiloihin laitettiin piste biojätelajitte-
lulle. Se voidaan ottaa käyttöön, kun lajittelu saadaan 
toimimaan IC-junien pääteasemilla. Vuonna 2009 
valmistui kaksi ravintolavaunua. 

Vetureiden, vaunujen ja osien pesukoneissa käyte-
tään pesuveden käsittelyjärjestelmää, joka hyödyntää 
samaa vettä pesun aikana uudelleen. Myös kaluston 
kunnossapidon jätevedet ohjataan kunnalliseen jäte-
veden puhdistukseen.

Ympäristöhankkeet
VR on sitoutunut kattavaan ja avoimeen ympäristö-
viestintään. Vuonna 2008 alkanutta yhteistyötä 
Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) kanssa jatkettiin 
perinnemaisemien kunnostamiseksi.

VR siirtyi vihreään yritysilmeeseen keväällä 2009. 
Vihreän ilmeen tavoitteena on korostaa ympäristö-

JUNA LIIKENTEEN 
ENERGIASTA 
65 % 
UUSIUTUVAA
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ystävällisyyttä junaliikenteen vahvuutena. Samalla 
VR:n Internet-sivut ja niiden ympäristöosio uudistettiin. 
Ympäristösivut palkittiin kansainvälisessä Web Awards 
-kilpailussa.

Keväällä VR:n henkilöstölle järjestettiin siisteyskam-
panja, jonka tavoitteena olivat entistä siistimmät ja 
turvallisemmat työpisteet. Lokakuussa VR osallistui 
valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon, jonka 
tavoit teena oli kannustaa henkilöstöä energian-
säästöön. Siisteyskampanja ja energiansäästöviikko 
näkyivät muun muassa henkilöstölehdessä ja työpis-
teisiin jaetuissa julisteissa. VR:n intranetissä julkaistiin 
viikoittain ekovinkkejä.

VR järjesti Kööpenhaminan ilmastokokouksen 
hengessä  marras-joulukuussa ilmastokampanjan. Se 
oli osa kansainvälisen rautatieliiton UIC:n Train to 
Copenhagen -kampanjaa, jonka tavoitteena oli 
korostaa  raideliikenteen vahvuuksia ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi. Kampanjan puitteissa VR järjesti 
ilmasto junat Turkuun, Tampereelle ja Lahteen. Kam-
panja näkyi myös televisiossa ja Internetissä. Syksyllä 
VR oli mukana myös Ilmastotalkoot-kampanjassa.

Tulevaisuuden näkymät
Ympäristölupausten toteuttaminen jatkuu vuonna 
2010. Energiatehokkuutta parannetaan. Kuljettajien 
taloudellisen ajotavan koulutuksen lisäksi suunnitel-
laan ajamista opastavien laitteiden käyttöönottoa. 
Ilmastonmuutoksen merkitys erityisesti liikennesekto-
rilla korostuu yhä enemmän. 

Uuden organisaatiorakenteen mukainen ympäristö-
asioiden hallinta varmistetaan ja luodaan yhteisiä 
menettelytapoja. Ympäristönäkökohtien ja niiden 
vaikutusten arviointi suoritetaan uuden organisaatio-
rakenteen mukaisesti. Ympäristöystävällisen yritys-
kuvan rakentamista jatketaan.

Ympäristölukuja (koko konserni) 2009 2008 2007 2006 2005

Energiankulutus suorista energialähteistä, PJ 2,53 3,01 3,10 3,51 3,42

Sähkön- ja lämmönkulutus, PJ 3,25 3,21 3,17 3,02 3,25

Sähkövedon osuus junakilometreistä, % 84,9 83,1 83,3 79,9 80,3

Veden kokonaiskulutus, 1 000 m3 246 310 252 280 283 

Hiilidioksidipäästöt suorista energialähteistä*, 
1 000 tonnia

188 224 231 261 255 

VOC-päästöt, tonnia 20,0 32,2 34,1 33,1 35,5

Kierrätysjäte, tonnia 9 063 7 308 13 432 11 795 11 431

Energiajäte, tonnia 335 292 257 252 319

Kaatopaikkajäte, tonnia 3 876 3 465 4 981 5 572 6 259

Kierrätetty ongelmajäte, tonnia 315 296 302 264 248

Poltettu tai muulla tavalla käsitelty ongelmajäte, tonnia 808 1 083 1 207 812 1 184

Hankitut rikkakasvien torjunta-aineet, tonnia 9,62 0,31 4,34 5,94 4,68

Käytetyn kreosootin määrä, tonnia 1 596 1 817 1 656 1 734 1 953

Hankitut voiteluaineet, tonnia 422 493 391 704 507

Hankitut jäähdytysaineet ja inhibiitit, tonnia 147 158 202 189 190

Hankitut maalit, tonnia 60 75 70 61 82

*) Luku ei sisällä sähkön- tai lämmönkäytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
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Ympäristö-
johtaminen

VR:n arvot 
ympäristöjohtamisessa 

VR:n arvoista erityisesti vastuullisuus ja turvallisuus luovat perustan ympäristöasioi-
den johtamiselle. Ympäristö on voimassa olevan konsernistrategian keskeinen teema.

Ympäristöstrategia ja -visio VR on ympäristöystävällisin vaihtoehto asiakkaille ja yhteiskunnalle. • 
VR kantaa vastuunsa toimintansa ympäristövaikutuksista.• 
VR:n ekotehokkuus lisää palvelujen arvoa asiakkaille. • 
Rautatieliikenne ja logistinen tehokkuus pienentävät koko liikennejärjestelmän • 
ilmastovaikutuksia.

Ympäristöpolitiikat ja niiden 
toteuttaminen

VR-konsernin yhtiöiden ympäristöohjelmat perustuvat yhteiseen ympäristöpolitiikkaan 
noudattaen jatkuvan parantamisen periaatetta. Konsernin ympäristöpolitiikan ja 
-lupausten toteuttaminen on osa VR-konsernin johtamisjärjestelmää. 

Ympäristötavoitteet Energiankulutuksen tehostaminen• 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen• 
Uusiutuvan energian käytön lisääminen• 
Sähkövetoisen junaliikenteen lisääminen• 
Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden kuljetusten turvallisuus• 
Melun ja tärinän vähentäminen• 
Jätehuollon ja kierrätyksen tehostaminen• 
Henkilöstön ympäristöosaamisen parantaminen• 
Hankintojen ympäristövaikutusten vähentäminen• 

Onnistumiset ja vastoinkäymiset 
ympäristöasioissa

Asiakkaat arvostavat VR:n ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää+ 
Henkilöliikenteen energiankäyttö tehostunut+ 
Junaliikenteen sähköntuotanto vesivoimalla+ 
Junaliikenteen uusiutuvan energian osuus suuri + 
Auton- ja veturinkuljettajien taloudellisen ajotavan koulutus+ 
VR:n ympäristötyölle useita tunnustuksia+ 
Perinnemaisematyön arvostus+ 
Melun ja tärinän torjunta vaikeaa - 
Rikkakasvien torjunta-aineen käyttö alueella, jossa käyttöä rajoitettu- 
Hyvinkään konepajan alueen pohjavedestä löytyi öljyä - 

Ympäristömahdollisuudet 
ja -riskit

Junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta+ 
Energiankäytön tehostaminen ja uusiutuva energia vähentävät päästöjä+ 
Hyvä ympäristösuorituskyky lisää asiakkaita+ 
Melu- ja tärinähaitoista johtuvat rajoitukset/vaatimukset- 
Onnettomuuksista aiheutuva maaperän ja pohjaveden pilaantuminen sekä muut - 
ympäristövahingot 
Liikennettä haittaavien sään ääri-ilmiöiden yleistyminen- 

Ympäristötoimintaa ja tuloksia 
parantavat muutokset järjestel-
missä tai rakenteissa raportointi-
kaudella

VR:n 12 ympäristölupauksen toteuttaminen jatkui• 
Talvivaaran sähköistetty kaivosrata käyttöön• 
Vihreän ilmeen käyttöönotto• 
VR-Radan ympäristösertifi ointi laajeni Ruotsin sivuliikkeen ja • 
materiaalipalvelujen toimintaan
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VR siirtyi viime keväänä uuteen vihreään 
yritysilmeeseen. Tavoitteena on kertoa VR:n 
vihreistä arvoista ja ympäristöystävällisyydestä  
junan vahvuutena.
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VR-konsernin hallinto

VR-KONSERNIN HALLINTO

VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Se on liiken-
ne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen 
valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Omistajaohja-
uksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaoh-
jausosasto. VR-Yhtymä harjoittaa rautatieliikennettä ja 
muuta siihen liittyvää ja sitä tukevaa palvelutoimintaa 
joko välittömästi tai tytär- ja osakkuusyritysten kautta.

Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja 
viestintäministeriön alaiselle Ratahallintokeskukselle 
(1.1.2010 alkaen Liikennevirastolle). Rautatieturvallisuutta 
ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta valvoo ja ke-
hittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Rautatie-
virasto (1.1.2010 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto).

VR-konsernin suurimmat tytäryhtiöt olivat 31.12.2009 
asti henkilö- ja tavaraliikennettä harjoittava VR Osake-
yhtiö sekä ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa 
harjoittava Oy VR-Rata Ab. VR-konserniin kuului Pohjolan 
Liikenne -konserni, joka harjoittaa autoliikennettä: 
Pohjolan Liikenne -yhtiöt harjoittavat henkilö liikennettä 
ja Transpoint-yhtiöt tavaraliikennettä.  VR-konserniin 
kuuluvat muut yhtiöt on mainittu hallituksen toiminta-
kertomuksen liitteessä.

VR-konsernin muutosohjelman yhteydessä konserni-
rakennetta muutettiin 31.12.2009 tehdyillä fuusioilla. 
Fuusioiden seurauksena VR Osakeyhtiölle kuuluneet 
rautatieliikenteen liiketoiminnot ja siihen liittyvät tuki-
toiminnot siirtyivät konsernin emoyhtiölle VR-Yhtymä 
Oy:lle 1.1.2010 alkaen. Samalla Pohjolan Liikenne -ala-
konserni purettiin, ja konsernin hallinnollisen emo yhtiön 
toiminnot siirtyivät VR-Yhtymä Oy:lle. 

VR-konsernin johtamisjärjestelmää uudistettiin niin, että 
liiketoimintoja johdetaan liiketoiminta-alueista muodos-
tettujen divisioonien kautta. Uusi johtamisjärjestelmä 
otettiin käyttöön 20.8.2009. Johtoryhmän muodostavat 
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja (pj.), henkilö- ja lo-
gistiikkadivisioonien johtajat, Oy VR-Rata Ab:n toimi-
tusjohtaja, Palvelut ja tuotanto -divisioonan johtaja, 
Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja 
sekä konsernin talous-, henkilöstö-, kehitys- ja viestin-
täjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja vastaa koko 
VR-konsernin toiminnasta. Lisäksi aloitettiin laajennetun 
johtoryhmän toiminta, johon kuuluvat edellä mainittujen 

henkilöiden lisäksi työntekijä-
järjestöjen edustajat. 

Aiemmassa johtamismallissa, 
joka oli voimassa 19.8.2009 asti, 
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja 
oli samalla VR-konsernin pääjoh-
taja. VR-konsernin johtoryhmän 
muodostivat pääjohtaja (pj.), VR 
Osakeyhtiön ja Oy VR-Rata Ab:n 
toimitusjohtajat sekä VR-Yhtymä 
Oy:n talous-, hallinto-, kehitys- ja 
viestintäjohtaja. 

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja vastaa koko VR-kon-
sernin toiminnasta. VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan 
eläkeikä on 63 vuotta. Omistajan ja toimitusjohtajan 
yhteisellä sopimuksella omistaja voi käyttää toimitus-
johtajaa muihin tehtäviin hänen täytettyään 62 vuotta. 
Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu 
9 605,40 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, 
joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta. 
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja 
irtisanomisen yhteydessä maksettava kertakorvaus on 
12 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

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

Tytäryhtiöhallinto
Tytäryhtiöiden hallitukset koostuvat lähinnä VR-kon-
sernin johtoon kuuluvista henkilöistä. Tytäryhtiöiden 
hallitusten tärkeimpiä tehtäviä ovat yhtiön strategian, 
toimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen, niiden 
toteuttaminen sekä investoinneista, oman alueensa 
yritysjärjestelyistä ja vastuusitoumuksista päättäminen 
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen määrittelemien ohjeiden 
rajoissa. Merkittävät päätökset alistetaan lisäksi kon-
serniohjeistuksen mukaan VR-Yhtymä Oy:n hallituksen 
päätettäviksi. Tytäryhtiöt noudattavat talous- ja henki-
löstöhallinnossaan konsernia koskevia yleisohjeita, jotka 
VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut.
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VR-KONSERNIN HALLINTO

Rakennemuutoksen yhteydessä tytäryhtiöhallitusten 
rooli muuttui niin, että hallituksissa käsitellään lain-
säädännön mukaiset välttämättömät asiat. 

Yhtiökokous
Konsernin ja konserniyhtiöiden tilikausi on kalenteri-
vuosi. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä enintään kuuden 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallintoneuvosto 
Yhtiön hallintoneuvostoon voi yhtiöjärjestyksen mukaan 
kuulua vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneu-
voston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhdeksi vuo-
deksi kerrallaan yhtiökokous, ja hallintoneuvosto valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta 
täyttänyttä henkilöä. Vuonna 2009 hallintoneuvostoon 
kutsuttiin mukaan myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. 
Henkilöstön edustajia on viisi. Henkilöstöjärjestöjen 
edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, 
mutta he eivät ole hallinto neuvoston täysivaltaisia 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää 
varsinainen yhtiökokous. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön 
asioita hoidetaan terveiden liiketoimintaperiaatteiden 
mukaan ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä yhtiöjär-
jestyksen ja yhtiökokouksen päätöksiä noudattaen. 

Hallintoneuvosto käsittelee talous- ja vuosisuunnitelmat, 
joihin sisältyvät liiketoiminnan laajakantoisia muutoksia 
koskevat esitykset. Hallintoneuvosto myös seuraa mai-
nittujen suunnitelmien toteutumista. Hallintoneuvosto 
antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista tai periaat-
teellisesti tärkeistä asioista sekä antaa yhtiökokoukselle 
lausunnon tilinpäätöksen ja tilin tarkastuskertomuksen 
johdosta.

Hallitus
Yhtiön hallitus voi yhtiöjärjestyksen mukaan muodostua 
puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä (4) ja enintään 
kahdeksasta (8) jäsenestä, jotka yhtiökokous valitsee 
vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen 
puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voi valita 68 vuotta 
täyttänyttä henkilöä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten palkkioista 
päättää varsinainen yhtiökokous.

Vuonna 2009 hallituksessa oli puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjoh-
taja ja kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia 

jäseniä VR:n ulkopuolisista yhtiöistä. Hallituksessa toimi 
24.8.2009 asti henkilöstön edustajajäsen. Hänen erottu-
aan tilalle nimitettiin jäsen VR:n ulkopuolisesta yhtiöstä. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, nimittää 
ja erottaa toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä 
määritellä heidän palkkauksensa. Hallitus valmistelee  
myös yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsi-
teltävät asiat sekä huolehtii muista osakeyhtiölain 
mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita 
ei ole erikseen pidätetty hallintoneuvostolle tai uskottu 
toimitusjohtajalle. 

Hallitustyöskentelyä kehitetään muun muassa itse-
arvioinnin perusteella. Hallitus on tehnyt toiminnastaan 
itsearvioinnin vuoden 2009 lopulla. 

Hallituksen valiokunnat
Hallitus on muodostanut keskuudestaan nimitys- ja 
palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan, joiden 
toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä 
Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta  
valiokunnan nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat 4–5 kertaa vuodessa. Valio-
kuntien työjärjestykset ovat hallituksen vahvistamat, ja 
valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan pääasialliset tehtävät 
ovat konsernin ylimmän johdon valintaan sekä palkka-
ukseen liittyvät asiat. Tarkastusvaliokunnan pääasialliset 
tehtävät liittyvät taloudelliseen raportointiin ja erityisesti 
tilinpäätöksiin ja osavuosikatsauksiin, sisäiseen valvon-
taan sekä riskienhallintaan.

Taloudellinen raportointi
Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan 
yhtiöittäin konsernitasoisella kuukausiraportoinnilla. 
Tärkeimmät seurattavat tavoitteet koskevat tulosta, 
rahoitustilannetta sekä investointeja ja liikenne- ja 
henkilöstömäärien kehitystä, joita verrataan budjettiin ja 
edelliseen vuoteen.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta on tiedotettu kol-
mella osavuosikatsauksella ja tilinpäätöstiedotteella. 

Kannustinjärjestelmät
VR-konsernissa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestel-
mä ja henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Henkilöstö-
rahasto on henkilöstön tulospalkkiojärjestelmää varten. 
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Johdon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt eivät 
kuulu henkilöstörahastoon.
 
Rahastoon siirretään tulospalkkio, jonka perusteena ovat 
yhtiökohtainen liikevoitto (painoarvo noin 50 prosent-
tia) ja 2–3 tulosyksikkökohtaista, laadullista tavoitetta 
(painoarvo noin 50 prosenttia). Tämän lisäksi konsernin 
eräissä yhtiöissä on ollut käytössä  henkilöstön tulos-
palkkiojärjestelmiä, jotka perustuvat muun muassa 
tavoitteiden saavuttamiseen, palvelu tasoon ja asiakas-
tyytyväisyyteen.

VR-konsernin johdon kannustinpalkkiojärjestelmään kuu-
luu 415 johtotehtävissä olevaa henkilöä. Järjestelmässä 
on sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinohjelma. 
Lyhyen aikavälin kannustimet perustuvat yhtiö- ja kon-
sernikohtaisten tavoitteiden lisäksi 3–4 tulosyksikkö- tai 
henkilökohtaisen tavoitteen saavuttamiseen. 

Konsernin hallitus päättää vuosittain budjetin vahvis-
tamisen jälkeen konsernitasoisen sekä yhtiökohtaisen 
kannattavuustavoitteen ja kannattavuuden mittarin, joka 
on ollut liikevoitto. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman 
piiriin kuuluvat tehtävät vahvistaa konserni hallinto. 

Pitkän aikavälin kannustinohjelma perustuu VR-konser-
nin oman pääoman tuottoon (ROE). Hallitus vahvistaa 
pitkän aikavälin kannustimen palkkioasteikon ja muut 
palkkion määräytymisperusteet kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin kuulu-
vat tehtävät vahvistaa rakenne- ja palkkiovaliokunta. 

Johdon kannustinpalkkiot on määritelty niin, että enim-
mäispalkkio voi kaikkien tavoitteiden toteutuessa olla 
tehtävästä riippuen 15–80 prosenttia vuosipalkasta.

Tarkastustoiminta 
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiössä on oltava vä-
hintään kaksi ja enintään viisi tilintarkastajaa. Yhden 
tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväk-
symä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja muiden 
hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Nykyisin tilintarkastajia on kaksi. Tilintarkastajan toimi-
kausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä.

VR-konserniin kuuluu sisäisen tarkastuksen yksikkö, 
jonka tehtävä on tarkastaa ja arvioida konserniyhtiöiden 
sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja toimi vuutta, 
toimintojen tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyyt-
tä, taloudellisen ja operatiivisen tiedon oikeellisuutta 

ja  täsmällisyyttä, varojen turvaamista sekä lakien, 
asetusten ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäisen 
tarkastuksen toimintaperiaatteet on määritelty toimin-
taohjeessa. Toimintaohjeen ja sisäisen tarkastuksen 
vuotuisen toimintasuunnitelman hyväksyy VR-Yhtymä 
Oy:n hallitus.

Sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti konsernin 
emoyhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi VR-
Yhtymä Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen 
tarkastus noudattaa alan kansainvälisiä ammatillisia ja 
eettisiä standardeja. Yksikköön kuuluu neljä tarkastajaa.

Valtiontilintarkastajilla on oikeus saada VR-konsernilta 
tehtävänsä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Valtionta-
louden tarkastusvirastolla on tarkastusoikeus erityisesti 
sen selvittämiseksi, miten valtion omistajaohjausta ja 
osakasvaltaa on käytetty.

Riskienhallinta
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen vahvistaman riskienhal-
lintapolitiikan mukaan huolehditaan siitä, että toimin-
noista ei aiheudu sellaisia riskejä, joiden toteutumisten 
seuraukset olisivat epäsuhteessa toiminnan tulokseen 
tai riskinkantokykyyn. 

Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa VR-konsernin 
toimitusjohtaja, ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat 
vastaavat riskienhallinnasta yhtiöissään. Erillistä riskien-
hallintaorganisaatiota ei ole, vaan kussakin yhtiössä 
riskienhallinta on annettu toimivan johdon vastuulle. 

Konserni- ja konserniyhtiökohtaiset riskit on määritelty 
ja priorisoitu vuosittaisissa riskikartoituksissa, ja riskeille 
on laadittu hallintatoimenpiteet. Suurimmille riskeille 
tehdään vuosittaiset riskianalyysit. Riskikartoituksista 
ja riskien seurannasta raportoidaan VR-Yhtymä Oy:n 
hallitukselle. 

Viestintäpolitiikka
VR-konsernin viestintä perustuu VR:n arvoihin, visioon, 
perustehtävään ja liiketoimintastrategioihin. Viestintä on 
ennakoivaa, vuorovaikutteista ja luotettavaa. 

VR tiedottaa oma-aloitteisesti asiakkaille, muille 
sidosryhmille ja omalle henkilöstölle. Tietoja annetaan 
niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista tinkimättä 
kuitenkaan luotettavuudesta nopeuden kustannuksella. 
Viestinnän voimavaroja keskitetään ennakolta suunnitel-
tuihin avainalueisiin ja julkista mielenkiintoa herättäviin 
tapahtumiin.
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1. LAURI RATIA
s. 1946, diplomi-insinööri• 
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja • 
 Työskennellyt aikaisemmin Lohja Rudus -konsernin • 
toimitusjohtajana
 Hallituksen puheenjohtaja: Edita Oyj, Medisize Oy, • 
Samesor Oy ja Sponda Oyj
 Hallituksen jäsen: Inspecta Oy, Olvi Oyj, YIT Oyj• 
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 24.10.2008 alkaen• 

2. CHRISTER GRANSKOG
s. 1947, diplomi-insinööri• 
 Toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab• 
 Työskennellyt aikaisemmin Kalmar Industries Oy:n • 
toimitusjohtajana, Partek Oy:n varatoimitusjohtajana 
sekä Partek Cargotec AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet 
Automation Oy:n toimitusjohtajana
 Hallituksen jäsen: Rautaruukki Oyj, Havator Oy, • 
Cavotec MSL, Sarlin Oy ja Baltkran JSC
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen• 

3. MAARET HEISKARI
 s. 1966, B.Sc. Linguistics, JOKO 57 Executive education • 
 Regional Director, Russia, Kone Corporation • 
 Työskennellyt aikaisemmin Suomen itsenäisyyden • 
juhlarahasto Sitran ohjelmajohtajana, Suomalais-
venäläisen kauppakamarin Moskovan edustuston 
johtajana ja ZAO Unertekin toimitusjohtajana
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 30.3.2006 alkaen• 

4. LAURI IHALAINEN
 s. 1947• 
 Ministeri• 
 Työskennellyt aikaisemmin SAK:n puheenjohtajana• 
 Hallituksen jäsen: Solidium oy, Metsämiesten Säätiö, • 
Jääkiekkoliiton Eteläinen alue sekä Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunta 
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 24.8.2009 alkaen• 

5. ANTTI MÄKELÄ
s. 1952, kauppat. maist.• 
Työskennellyt aikaisemmin Sanomapaino Oy:n, • 
Sanoma Lehti media Oy:n ja Kymen Sanomalehti Oy:n 
toimitusjohtajana 
 Hallituksen varapuheenjohtaja: Hansaprint Oy• 
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen• 

6. SOILI SUONOJA
s. 1944, kotitalousopettaja, MBA• 
 Kauppaneuvos• 
 Työskennellyt aikaisemmin Fazer Amican • 
toimitusjohtajana
 Hallituksen puheenjohtaja: Alko Oy• 

 Hallituksen jäsen: Lännen tehtaat Oy, Hoiva Oy, • 
Nurmijärven Linja Oy ja Eilakaisla Oy 
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen• 

7. ARJA TALMA
s. 1962, kauppat. maist., eMBA • 
 Talous- ja rahoitusjohtaja, Kesko Oyj • 
 Työskennellyt aikaisemmin Kesko Oyj:n talousjohtajana,  • 
Oy Radiolinja Ab:lla johtajana ja KPMG Wideri Oy Ab:n 
KHT-tilintarkastajana
 Hallituksen puheenjohtaja: Vähittäis kaupan Takaus Oy • 
ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy 
 Hallituksen jäsen: K-citymarket Oy, Konekesko Oy, • 
Luottokunta, Rautakesko Oy, Ruokakesko Oy, 
Sponda Oyj ja Stroymaster Holding Finland Oy
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 30.3.2006 alkaen• 

8. MARKKU TAPIO
 s. 1948, valtiot. kand. • 
 Finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia • 
 Työskennellyt aikaisemmin kauppa- ja teollisuus-• 
ministeriössä omistajapolitiikan yksikön johtajana ja 
teollisuusosaston apulaisosastopäällikkönä
 Hallituksen jäsen: Neste Oil Oyj• 
 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.5.2007 alkaen• 

HALLINTONEUVOSTO
Kansanedustaja Matti Ahde, puheenjohtaja
Kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä
Poliitiinen sihteeri Katja Alvoittu
Kansanedustaja Thomas Blomqvist 
Kansanedustaja Timo Korhonen
Maanviljelijä Raili Myllylä
Kansanedustaja Lauri Oinonen
Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen
Kansanedustaja Satu Taiveaho
Kansanedustaja Raija Vahasalo
Kansanedustaja Raimo Vistbacka
Puoluesihteeri Peter Östman

Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Rautatieläisten Liitto
Puheenjohtaja Jarmo Saarijärvi, VR Akava
Puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatiealan Teknisten Liitto
Puheenjohtaja Tarja Turtiainen, Rautatievirkamiesliitto

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston 
täysivaltaisia jäseniä.

TILINTARKASTAJAT
Petri Kettunen, KHT, KPMG Oy Ab
Jorma Nurkkala, KHT, JHTT
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1. MIKAEL ARO
s. 1965, eMBA• 
 Toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin Carlsberg-konsernin • 
Pohjois-Euroopan johtajana ja Carlsberg-konserniin 
kuuluvan Sinebrychoffi n toimitusjohtajana
Hallituksen puheenjohtaja: Carlsberg Sweden• 
Hallituksen jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö • 
Varma
 Johtoryhmän jäsen 1.7.2009 alkaen• 

2. ANTTI JAATINEN
s. 1949, ekonomi• 
 Henkilöliikennedivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin henkilö liikennejohtajana • 
VR Osakeyhtiössä
 Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen• 

3. ROLF JANSSON
s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppat. maist.• 
 Kehitysjohtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin Nordean Corporate Finance • 
-johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina 
Booz Allen Hamiltonissa
 Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen• 

4. 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• 

5. 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• 

6. HELI OLLILA
s. 1963, kauppat. maist.• 
 Talousjohtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin VR Osakeyhtiön talous-• 
päällikkönä, sisäisen tarkastuksen päällikkönä 
Stockmannilla ja tilintarkastajana KPMG:llä
 Johtoryhmän jäsen 1.1.2009 alkaen• 

7. PERTTI SAARELA
 s. 1957, oikeust. kand.• 
 Palvelut ja tuotanto -divisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän • 
hallintojohtajana 
 Johtoryhmän jäsen 12.4.1999 alkaen• 

8. VILLE SAKSI
s. 1971, insinööri• 
 Toimitusjohtaja, Oy VR-Rata Ab• 
 Työskennellyt aikaisemmin Skanskan Infra Oy:n • 
toimitusjohtajana
 Johtoryhmän jäsen 1.1.2010 alkaen• 

9. TEUVO SIVUNEN
 s. 1946, diplomi-insinööri• 
Toimitusjohtaja, Oy VR-Rata Ab ( jää eläkkeelle 1.4.2010)• 
 Johtoryhmän jäsen 1.7.1995 alkaen• 

10. ERIK SÖDERHOLM
 s. 1961, kauppat. maist.• 
 Logistiikkadivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin Pohjolan Liikenne • 
-konsernin toimitusjohtajana ja sitä ennen toimitus-
johtajana Wilson Logistics Finlandissa ja 
DFDS Transportissa
 Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen• 

11. HANNA VON WENDT
 s. 1972, valtiot. maist.• 
 Viestintäjohtaja, VR-Yhtymä Oy• 
 Työskennellyt aikaisemmin Hyksin ja Tiehallinnon • 
viestintäpäällikkönä ja sitä ennen toimittajana Ylellä
 Johtoryhmän jäsen 1.9.2008 alkaen• 
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GRI SISÄLTÖINDEKSI
Sivu Kommentti

1. Strategia ja analyysi
 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 9
 1.2 Organisaation vaikutukset kestävään kehitykseen, riskit ja mahdollisuudet 19–23

2. Organisaation kuvaus
 2.1 Organisaation nimi 75
 2.2 Päätuotteet ja -palvelut sekä tavaramerkit 14–17
 2.3 Operatiivinen rakenne 12–13, 75
 2.4–2.5 Organisaation pääkonttorin ja toimintojen maantieteellinen sijainti 12, 23
 2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto 12–13, 75
 2.7–2.8 Markkinoiden ja organisaation laajuuden kuvaus 12, 14–17, 23
 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa 

raportointikaudella
12–13, 75

 2.10 Raportointikaudella vastaanotetut palkinnot ja tunnustukset 5
3. Raportointiperiaatteet

 3.1–3.3 Raportin kattama ajanjakso, edellisen raportin ilmestyminen ja raportointitiheys 5
 3.4 Yhteyshenkilöt 118
 3.5 Raportin sisällön määrittely 5–6
 3.6–3.8 Raportin kattavuus ja laskentakokonaisuus, rajaukset 5
 3.9–3.11 Tiedon tuottaminen, laskentaperiaatteet, korjaukset 6–7
 3.12 GRI-sisältöindeksi 82–83
 3.13 Raportin ulkoinen varmennus 84

4. Hallintotapa ja rakenne
 4.1 Organisaation hallintorakenne 75–76
 4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema 76
 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus 76
 4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan 76
 4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen 77
 4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä 77
 4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys 79
 4.8 Missio, arvot ja eettiset toimintaperiaatteet 7, 11
 4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista 7
 4.10 Hallituksen oman toiminnan seurantatavat 77
 4.11 Varovaisuuden periaatteen noudattaminen 72
 4.12 Sitoutuminen ulkoisiin aloitteisiin ja periaatteisiin 68 Energiatehokkuus sopimukset

 4.13 Jäsenyydet järjestöissä 23
 4.14 Lista sidosryhmistä 24–25
 4.15–4.16 Sidosryhmien tunnistaminen ja vuorovaikutuksen muodot 6, 24–25,31
 4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset ja 

niihin vastaaminen
6, 24–25, 31

5. Johtamisen lähestymistavat (periaatteet, tavoitteet, saavutukset, vastuut, koulutus, seuranta)
 Asiakkuuden johtaminen 33
 Talousjohtaminen 51
 Ympäristöjohtaminen 73
 Turvallisuusjohtaminen 65
 Henkilöstöjohtaminen 59

Taloudellisen vastuun tunnusluvut
 EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja sen jakautuminen sidosryhmien kesken 50
 EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja muut riskit sekä mahdollisuudet 

organisaation toiminnassa
19–20 Käsitelty sanallisesti.

 EC3 Eläke-etuuksien kattavuus 48
 EC4 Valtiolta saatu taloudellinen tuki 48 Valtion ostamat junavuorot

 EC6 Paikallisten toimittajien käyttäminen Isoimmissa hankinnoissa 
hankinta kohtainen, julkinen tar-
jouskilpailu, muut ostot kilpailute-
taan vuokrasopimuspohjaisesti.

 EC7 Paikalliset rekrytoinnit Lähes kaikki VR:n toimipisteet 
Suomessa, ulkomaisiin rekrytoitu 
paikallisia, mutta osuus VR:n koko 
henkilöstöstä pieni.

 EC8 Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat 50 Ei GRI:n tarkoittamia investoin-
teja. Investoinneista kalustoon 
raportoitu.

Ympäristövastuun tunnusluvut
 EN1 Materiaalien käyttö 71–72 Käytetyt kemikaalit ja metallit 

raportoitu.
 EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö 71 Vanhojen vaunujen modernisointi

 EN3 Välitön energiankulutus 69, 71
 EN4 Välillinen energiankulutus 68–69, 72
 EN5 Energiankäytön säästötoimet 68
 EN6 Aloitteet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden ja 

palvelujen kehittämiseksi
68

 EN7 Aloitteet epäsuoran energiankäytön vähentämiseksi ja saavutetut säästöt 68
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GRI:n soveltaminen 
 Raportoitu GRI:n mukaisesti
 Raportoitu osittain GRI:n mukaisesti
 Ei raportoitu, ks. Kommentti-kenttä

Sivu Kommentti
 EN8 Vedenotto 69, 72
 EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta omistetut, vuokratut ja 

hallinnoidut maa-alueet
VR ei omista ko. alueita. Liikenne-
virasto hallinnoi rataverkkoa.

 EN12 Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla VR ei omista ko. alueita. Liikenne-
virasto hallinnoi rataverkkoa.

 EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt 69 SLL-hanke

 EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt 67, 69, 72
 EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Välillisten päästöjen merkitys 

suhteessa EN16-päästöihin 
epäolennainen.

 EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 67
 EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei olennainen, otsoni katoa 

aiheuttavat aineet korvattu.
 EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan 67, 69
 EN21 Päästöt veteen ja jätevedet 71 VR:llä ei ole päästöjä vesistöön, 

sillä jätevedet ohjataan kunnalli-
seen puhdistukseen.

 EN22 Jätteet lajeittain ja käsittelyn mukaisesti 69, 72
 EN23 Merkittävien kemikaali- ja öljyvuotojen määrä Ei merkittäviä vuotoja.

 EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen 69–72
 EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleen käyttö Ei olennainen VR:n toiminnassa.

 EN28 Ympäristörikkomukset 70–71
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

 LA1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen 55–56, 58
 LA2 Henkilöstön vaihtuvuus 55
 LA3 Työntekijöiden etuudet 58
 LA4 Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus 58
 LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika 54
 LA6 Työsuojelutoimikunnat 62 Työsuojelukuntien määrä 

raportoitu.
 LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, poissaolot ja kuolemaan johtaneet tapaturmat 62
 LA8 Vakaviin sairauksiin liittyvä koulutus työntekijöille 54
 LA10 Henkilöstön koulutus 56–57, 61–62 Koulutusta kuvailtu sanallisesti. 

Keskimääräistä koulutusmäärää 
ei vielä saada laskettua.

 LA11 Elinikäinen oppiminen ja uran vaihto tai lopetus 53–57, 61–62
 LA12 Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit 57
 LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus 58
 LA14 Palkkatasa-arvo 57–58
 HR1–HR2 Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä 47
 HR4 Syrjinnän ehkäisy 57 VR:llä käyttöön uudet henkilöstö-

pelisäännöt, jotka tähtäävät 
syrjinnän ehkäisyyn.

 HR5–HR7 Yhdistymisvapaus, lapsityövoima ja pakkotyö 47
 SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat VR:llä ei erillistä ohjelmaa 

paikallis yhteisövaikutusten 
hallitsemiseksi.

 SO2–SO4 Korruptio Konsernipolitiikan mukaisilla hy-
väksyntämenettelyillä pyritään 
varmistamaan, että epäasiallista 
varojen käyttöä ei tapahtuisi. Eril-
listä korruption vastaista koulu-
tusta ei ole järjestetty.

 SO5 Poliittinen osallistuminen ja lobbaaminen 24–25
 SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset EI GRI:n tarkoittamia säädösten 

rikkomuksia.
 PR1 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohdat 61–63
 PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset EI GRI:n tarkoittamia säädösten 

rikkomuksia.
 PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio Ei olennainen VR:n toiminnassa.

 PR5 Asiakastyytyväisyyskyselyt 31–32, 34, 36, 
40, 42

 PR6 Markkinointiviestintää koskevat periaatteet 77
 PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset Ei GRI:n tarkoittamia  säädösten 

rikkomuksia .
 LT2 Kuljetuskaluston rakenne 69
 LT4 Uusiutuvien energialähteiden käytön ja palvelujen energiatehokkuuden lisääminen 68
 LT5 Tieliikenteen ilmanpäästöjen vähentäminen 

(mm. taloudellinen ajotapa, biopolttoaineet)
67–68

 LT7 Melun hallintaan ja torjuntaan liittyvät politiikat ja ohjelmat 70
 LT11 Päihteiden väärinkäyttöön liittyvät politiikat ja ohjelmat 56
 LT12 Liikenneonnettomuudet 64
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RIIPPUMATON VARMENNUSRAPORTTI

VR-konsernin johdolle
Olemme VR-Yhtymän johdon pyynnöstä suorittaneet 
rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka 
kohteena ovat olleet VR-Yhtymän Vuosiraportin 2009 
( jäljempänä Vuosiraportti) sisältämät tiedot raportointi-
ajanjaksolta 1.1.–31.12.2009. 

VR-Yhtymän johto vastaa Vuosiraportin laatimisesta ja 
esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainabi-
lity Reporting Guidelines -ohjeiston G3-version mukaisesti 
sekä esitetyistä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristö-
vastuun luvuista ja lausumista ja niihin liittyvien tietojen 
keräämisestä. 

Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuu-
den antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton 
johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. 
Olemme toteuttaneet toimeksiannon KHT-yhdistyksen 
Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia kos-
kevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintar-
kastus tai yleisluonteinen tarkastus -varmennusstandardin 
3000 mukaisesti. Muun ohessa tämä standardi edellyttää, 
että toimeksiannon toteuttajalla on riittävä erityisosaa-
minen, taidot sekä ammatillinen osaaminen varmennet-
tavien tietojen ymmärtämiseen ja varmentamiseen ja 
että toimeksiannon toteuttaja noudattaa Kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton IFAC:n ammattieettisiä periaatteita 
riippumattomuuden turvaamiseksi. 

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Repor-
ting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 
-ohjeiston G3-versio.

Toimeksiannon rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon 
vastuullisuuteen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, 
tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. 
Vastuullisuutta koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä 
VR-yhtymän antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen 
ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennus-
raporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa 
VR-Yhtymän suoriutumista määrittelemiensä vastuullisuu-
teen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. VR-Yhtymän 
taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi 
tulee tutustua VR-Yhtymän tilintarkastettuun tilinpäätök-
seen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. 

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet 
ja johtopäätökset
Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan 
rajoitettu varmuus siitä, ovatko Vuosiraportissa esitetyt 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tiedot 
olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) 

Sustainability Reporting Guidelines -ohjeiston G3-version 
mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimek-
sianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa hen-
kilöille, joiden tehtävänä on laatia Vuosiraportissa esitetyt 
tiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia 
evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuu-
den antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin 
hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin 
kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, min-
kä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus. 

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat 
toimenpiteet:

• Haastatelleet viisi (5) ylimmän johdon edustajaa 
vahvistaaksemme ymmärrystämme VR-Yhtymän 
vastuullisuuden yhteydestä VR-Yhtymän liiketoimin-
tastrategiaan ja toimintoihin sekä vastuullisuudelle 
asetetuista tavoitteista;

• Arvioineet Vuosiraportin tietojen keräämiseen ja 
yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, 
tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja sekä tut-
kineet niihin liittyviä VR-Yhtymän sisäisiä dokumentteja;

•  Verranneet Vuosiraportissa esitettyjä tietoja niiden 
taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja rapor-
tointijärjestelmiin sekä dokumentointiin;

•  Arvioineet Vuosiraportin sisältöä ja raportoitujen tieto-
jen olennaisuutta VR-Yhtymän sidosryhmille;

• Käyneet läpi Vuosiraportissa esitetyt tiedot ja väittä-
mät ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen 
määrittelyä;

•  Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä 
otospohjaisesti konsernin tietojärjestelmistä ja yhtiöiltä 
saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista;

•  Suorittaneet kaksi toimipaikkakäyntiä kohteisiin, jotka 
valittiin sekä laadulliset että numeeriset tiedot huomi-
oivan riskianalyysin perusteella.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei 
ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että 
varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät 
olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) 
Sustainability Reporting Guidelines -ohjeiston G3-version 
mukaisesti esitetty. 

Helsinki, 18. helmikuuta 2010
KPMG OY AB

Petri Kettunen Nina Killström
KHT  yritysvastuuasiantuntija
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TILASTOTIETOJA
Logistiikka 2009 2008 Muutos- 2007 2006 2005
Kuljetusmäärät, 1 000 t %    1)

Junaliikenne 32 860 41 937 -21,6 40 288 43 560 40 722
    Kotimainen 21 360 25 484 -16,2 26 204 25 959 23 479
    Kansainvälinen 11 500 16 453 -30,1 14 084 17 601 17 243
         Itäinen 6 806 11 208 -39,3 9 924 12 590 12 937
         Transito 4 426 4 798 -7,7 3 543 4 238 3 381
         Läntinen 268 448 -40,2 617 773 925
Autoliikenne 6 791 8 971 -24,3 10 150 9 859 9 107
Yhteensä 39 651 50 908 -22,1 50 438 53 419 49 829

Junaliikenteen tonnikilometrit, milj.
    Kotimainen 6 141 7 588 -19,1 7 581 7 375 6 607
    Kansainvälinen 2 731 3 189 -14,4 2 852 3 685 3 099
         Itäinen 1 274 1 688 -24,5 1 643 2 135 2 037
         Transito 1 397 1 386 0,8 1 028 1 332 806
         Läntinen 60 115 -47,8 181 218 256
Yhteensä 8 872 10 777 -17,7 10 434 11 060 9 706

Henkilöliikenne 2)

Matkat, 1 000 matkaa 
Junaliikenne 67 555 69 937 -3,4 66 685 63 803 63 493
    Kaukoliikenne 13 116 13 767 -4,7 12 944 12 554 12 503
         Kotimainen 12 766 13 335 -4,3 12 545 12 217 12 235
         Kansainvälinen 350 432 -19,0 399 337 267
    Lähiliikenne 54 439 56 170 -3,1 53 741 51 248 50 990
         YTV-alue 42 325 43 860 -3,5 42 255 41 224 40 897
         Muu 12 114 12 310 -1,6 11 486 10 024 10 093
Autoliikenne 18 479 17 012 8,6 14 443 14 107 11 926
Yhteensä 86 034 86 949 -1,1 81 128 77 910 75 419

Junaliikenteen henkilökilometrit, milj. 
    Kaukoliikenne 3 006 3 164 -5,0 2 951 2 801 2 744
         Kotimainen 2 915 3 052 -4,5 2 848 2 708 2 667
         Kansainvälinen 91 112 -19,0 103 93 76
    Lähiliikenne 870 888 -2,1 827 740 734
         YTV-alue 402 417 -3,5 401 392 388
         Muu 468 472 -0,9 425 348 346
Yhteensä 3 876 4 052 -4,4 3 778 3 540 3 478

VR-konsernin henkilökunta 12 376 12 516 -1,1 12 540 12 663 12 791

Junaliikenteen energian käyttö, %
Sähkö 84,9 83,1 - 83,3 79,9 80,3
Dieselpolttoneste 15,1 16,9 - 16,7 20,1 19,7

Vetokaluston lukumäärä
Sähköveturit 156 156 0,0 156 156 156
Dieselveturit 224 235 -4,7 245 249 257
Sähkömoottorijunat 149 148 0,7 148 147 147
Dieselmoottorijunat 16 16 0,0 16 16 10

Vaunuston lukumäärä
Tavaraliikenteen vaunut 10 524 10 934 -3,7 10 790 10 971 11 162
Henkilöliikenteen vaunut 1 033 1 035 -0,2 1 024     3) 1 091 1 092

Tavaravaunuston tasearvo vuoden 2009 lopussa 110,0 M€.  

Suomen rataverkko 4)

Ratapituus, ratakm 5 919 5 919 0,0 5 899 5 905 5 732
    Sähköistetty ratapituus 3 067 3 067 0,0 3 047 3 047 2 617
Raidepituus, raidekm 8 847 8 848 0,0 8 816 8 830 8 587

1) Muutos-% viittaa muutokseen vuodesta 2008 vuoteen 2009.
2) Henkilöliikenteen tilastoinnissa tapahtuneen muutoksen takia junaliikenteen tiedot vuosilta 2006–2009 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien 
 vastaavien lukujen kanssa.
3) Muutos tilastoinnissa vuonna 2007.
4) Liikenneviraston omistama rata.
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Väylät ovat välttämätön osa yhteistä matkaa 
niin rautateillä kuin maanteilläkin. Muutos-
ohjelman myötä VR:n rautatie- ja maantie-
liikenteessä tehdään entistä läheisempää 
yhteistyötä.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
1.1.–31.12.2009

Markkinatilanne ja toimintaympäristö
Kertomusvuonna Suomen talous oli syvässä taantu massa. 
Suomen bruttokansantuote pieneni noin seitsemän 
prosenttia, teollisuustuotannon volyymit pienenivät 
kokonaisuutena, ja vienti Suomesta laski dramaattisesti. 
VR:n logistiikan tonnimäärät koostuvat lähes kokonaan 
puu- ja paperiteollisuuden, mekaanisen ja kemiallisen 
puunjalostusteollisuuden sekä metalli- ja kemianteolli-
suuden kuljetuksista. Varsinkin puu- ja paperiteollisuuden 
sekä puunjalostusteollisuuden tuotantomäärät laskivat 
merkittävästi viime vuonna, mikä vähensi vastaavasti 
tavaraliikenteen kuljetusmääriä. 

VR:n tavaraliikenteen tonnimääristä noin 40 % on ollut 
Venäjän rajan ylittävää liikennettä, ja tämän vaihteluilla  
on suuri merkitys kokonaisliikennemääriin. Yleisten 
taloussuhdanteiden lisäksi itäiseen tavarayhdysliikentee-
seen vaikuttavat erityisesti Venäjän omat kauppapoliitti-
set toimet ja rautatiemaksujen taso. Tämä koskee sekä 
Suomeen jäävää että myös Suomen kautta kolmansiin 
maihin suuntautuvaa transitoliikennettä. Tästä syystä 
Venäjän-yhdysliikenteen määrät ovat kotimaisen liiken-
teen määriä vaikeammin ennakoitavissa ja VR:n omat 
mahdollisuudet vaikuttaa tämän liikenteen määriin ovat 
rajoitetut.

Talouden yleinen suhdannetilanne vaikuttaa henkilö-
liikenteen matkustajamääriin, mutta siihen vaikuttavat 
oleellisesti myös muut tekijät, kuten kulutus- ja matkus-
tustottumukset, väestön alueellinen jakautuminen sekä 
eri liikennemuotojen väylästöjen kehitys. Kuluttajien 
lisääntynyt tietoisuus ilmastonmuutoksen merkityksestä 
vaikuttaa matkustuspäätöksiin ja siten junaliikenteen 
kysyntään aiempaa enemmän. Muutokset henkilöliiken-
teen matkustukseen tulevat viiveellä, mutta muutostrendi 
on jatkuva. 

Tärkeimmät henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavat teki-
jät ovat kaukoliikenteessä nopeat aikataulut ja aikataulun-
mukainen liikenne. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä 
tärkeimpiä tekijöitä ovat tiheän vuorotarjonnan lisäksi 
varsinkin junaliikenteessä muun muassa syöttöliikenteen 
järjestäminen asemille, pysäköintipaikkojen riittävä määrä 
ja pitkällä aikavälillä radanvarsialueiden kaavoitus asuin-
käyttöön. Näistä useimmat asiat ovat muiden kuin VR:n 
välittömällä vastuulla. 

Liikenteen infrastruktuurin kehit tämiseen laitettava 
panostus vaikuttaa radanrakentamisen ja kunnossapidon 
toimintaympäristöön. Valtion elvytystoimet Suomen 
taloudellisen tilanteen kohentamiseksi kohdistuivat myös 

rataverkon parantamiseen, millä oli 
positiivinen vaikutus radanrakenta-
miselle.

Konsernin liikevaihto, 
tulos ja rahoitusasema 
Konsernin liikevaihto oli 1 399,4 mil-
joonaa euroa (1 530,4 M€). Eniten 
sekä määrällisesti että suhteellisesti 
laskivat henkilöliikenteen ja tava-
raliikenteen liikevaihdot. Rauta-
teiden tavaraliikenteen liikevaihto 
laski yleisen taloudellisen tilanteen 
seurauksena. Tavara- ja henkilö liikenteen yhteenlasket-
tu liikevaihto laski 115,8 miljoonaa euroa autoliikenne 
mukaan luettuna. Kertaluonteisia eriä vuonna 2009 olivat 
konsernin liikearvon alaskirjaus (3,4 M€) ja muutospooliin 
liittyvät uudelleenjärjestely kulut (4 M€), yhteensä 7,4 M€ 
(18,4 M€). Konserniliike arvon poisto kirjattiin ylimää-
räisenä poistona eri Transpoint Inter national -yhtiöiden 
konserniliikearvosta, mikä johtui tulonodotusten selvästä 
heikkenemisestä. 

Kuluissa näkyy toiminnan supistamisesta johtuva kulujen 
lasku sekä säästötoimenpiteet. Kuluissa merkittävin lasku 
oli energiaostoissa ja ulkopuolelta ostetuissa palveluissa. 
Merkittävin lasku oli VR Osakeyhtiön ja Pohjolan Liikenne 
-yhtiöiden energiaostoissa, mikä johtui edellisvuotta 
matalammasta hintatasosta ja supistuneesta energian 
tarpeesta. Ulkopuolelta ostettujen palvelujen lasku johtui 
suurimmaksi osaksi Transpoint-yhtiöiden alihankintakulje-
tusten vähentämisestä. Poistot toteutuivat suunnitellulla 
tavalla käytössä olevan omaisuuden osalta. 

Konsernin liikevoitto oli 28,9 miljoonaa euroa (74,4 M€) ja 
tilikauden voitto 18,4 miljoonaa euroa (56,2 M€).

VR Osakeyhtiön liikevoitto ilman Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n fuusiosta aiheutunutta 24,6 miljoonan euron fuusio-
voittoa oli -1,1 miljoonaa euroa (2,8 M€). Oy VR-Rata 
Ab:n liikevoitto tytäryhtiöineen oli 26,4 miljoonaa euroa 
(29,8 M€). VR-Yhtymän liikevoitto oli ilman Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n ja VR Osakeyhtiön fuusioista aiheutunutta 
39,7 miljoonan euron fuusiovoittoa 7,3 M€ (27,5 M€). 
Fuusiovoittojen vaikutus eliminoituu konsernitilinpäätök-
sessä. Liitetietojen kohdassa 7 on esitetty myös muiden 
merkittävimpien konserniyhtiöiden liikevoitot.

Konsernin rahoitusasema säilyi koko tilikauden vahvana. 
Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli 1,5 miljoonaa euroa 
(8,5 M€) positiivinen. Rahoitusnetto aleni yleisestä rahoi-

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

fin_82-118_.indd   87fin_82-118_.indd   87 23.2.2010   15.3323.2.2010   15.33



88

tustilanteesta ja sen seurauksena korkotason laskusta 
johtuen. Pitkäaikaista lainaa ei otettu. Kesäkuussa tehtiin 
yritystodistusohjelma. Tilinpäätöshetkellä ei ollut ulkona 
olevia yritystodistuksia. 

Likvidit varat, joiksi tässä luetaan rahat ja rahoitusarvo-
paperit, olivat vuoden lopussa 149,3 miljoonaa euroa 
(142,7 M€). Konserni ei maksanut osinkoja vuonna 2009 
(54,6 M€).

Liitetietojen kohdassa 24 on esitetty muut tunnusluvut.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
VR-konserni käynnisti elokuussa laajan muutosohjelman, 
jonka tavoitteena on vastata muuttuneeseen markkina-
tilanteeseen ja supistuneeseen kysyntään. Muutos-
ohjelma keskittyy logistiikkatoimintojen tehostamiseen 
ja uudel leenorganisointiin sekä henkilöliikenteessä hank-
keisiin, joiden tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua 
ja asiakkaiden matkustuskokemusta. Hallinnon tukitoi-
mintoja tehostetaan keskittämällä ne konsernitasoisiksi 
palvelukeskuksiksi. 

Muutosohjelman toteuttaminen kestää 2–3 vuotta. 
 Tavoitteena on parantaa VR-konsernin kannattavuutta 
vuosi tasolla noin 100 miljoonaa euroa, mikä edellyttää 
merkittäviä kustannussäästöjä ja samanaikaisesti liike-
toiminnan kasvattamista. Ohjelman henkilöstövaikutuk-
siksi on arvioitu 1 200 henkilön vähennystarve. Henki-
löstö vähennykset pyritään toteuttamaan pääasiallisesti 
eläk keelle siirtymisten ja uudelleensijoittamisen avulla.

Muutosohjelman tueksi VR-konsernin organisaatio on 
 uudistettu, ja se astui voimaan 20.8.2009. Uusi VR koos-
tuu viidestä divisioonasta: Henkilö liikenne, Logistiikka, 
Palvelut ja tuotanto, Oy VR-Rata Ab sekä Venäjä ja kan-
sainväliset toiminnot. Tukitoiminnot, IT, talous ja henkilös-
tö keskitetään konsernitasoisiksi tuki yksiköiksi. Divisioonat 
muodostuvat sekä yksiköistä että juridisista yhtiöistä. 

Logistiikkadivisioonan muodostavat VR Cargo, Transpoint 
Oy Ab, Transpoint Cargo Oy ja Transpoint International 

-konserni. Henkilöliikennedivisioonan muodostavat 
Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne ja junaliikenteen 
henkilöliikenne. Oy VR-Rata Ab muodostaa oman divisi-
oonan ja tuottaa radan rakentamis-, kunnossapito- ja 
suunnittelupalveluja. 

Palvelut ja tuotanto -divisioona muodostuu kunnossapi-
to-, junaliikennöinti-, kiinteistö-, hankinta- ja lakiasiainyk-
siköistä. Divisioona tuottaa pääasiassa sisäisiä palveluja 
muille divisioonille ja hallinnon tukiyksiköille. Venäjän ja 
kansainvälisten toimintojen yksikkö koostuu muun muas-
sa kansainvälisen liiketoiminnan tukitoiminnoista. 

Divisioonien ja tukiyksiköiden johtajat raportoivat 
toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalle raportoivat lisäksi 
turvallisuus-, viestintä- ja kehitysyksiköiden johtajat sekä 
sisäinen tarkastus. 

VR-konsernin henkilöstön lakisääteinen eläketurvan 
hoitaminen ja vakuutuskanta (VR Eläkesäätiön B-osasto) 
siirrettiin VR Eläkesäätiöstä Keskinäinen työeläkevakuutus-
yhtiö Varmalle vuodenvaihteessa 2009–2010. Lisäeläke-
turvaan ei tehty muutoksia, ja se hoidetaan edelleen VR 
Eläkesäätiön A-osastossa. Lisäeläketurvan piiriin ei ole 
otettu uusia jäseniä vuoden 1995 jälkeen. Siirrolla ei ole 
ollut tulosvaikutusta, koska syntynyt ylijäämä (13,1 M€) 
on siirretty A-osastolle vakavaraisuuden kartuttamiseksi. 
Jäljelle jääneet VR Eläkesäätiön vastuut ovat 577 M€, ja 
tilinpäätöshetkellä ei ollut kattamatonta vastuuta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ostaa henkilö liiken-
teen kauko- ja lähiliikennettä VR:ltä ostosopimuksella. LVM 
ja VR allekirjoittivat uuden henkilöliikennettä koskevan 
sopimuksen, joka on laadittu vastaamaan 3.12.2009 voi-
maan tullutta EU:n palvelusopimusasetusta. Sopimuksessa 
VR:lle myönnettiin yksinoikeus rautateiden henkilöliiken-
teen harjoittamiseen kymmeneksi vuodeksi. Yksinoikeus 
myönnetään niille rataosille, joilla VR tällä hetkellä hoitaa 
henkilöjunaliikennettä. Muille rataosille voi tulla muita yri-
tyksiä kilpailutuksen kautta. EU:n palvelu sopimusasetuksen 
(PSA) mukaan yksinoikeus henkilö liikenteeseen vaatii eril-
lisen sopimuksen kansallisen lainsäädännön lisäksi. Sopi-
muksessa LVM asettaa VR:lle henkilöliikennettä koskevan 
julkisen palvelun velvoitteen. Rautateiden henkilöliikenne 
on nyt kokonaisuus, joka muodostuu yksinoikeussopimuk-
sesta sekä kauko- ja lähiliikenteen ostosopimuksista. 

Logistiikka 
VR-konsernissa tavaraliikennettä hoitaa VR Cargo rauta-
teillä ja Transpoint-yhtiöt maanteillä. Transpoint Oy Ab on 
keskittynyt kappaletavarakuljetuksiin, Transpoint Cargo Oy 
massatavaran kuljetuksiin sekä varastointiin ja Transpoint 
International (FI) Oy kansainväliseen tavaraliikenteeseen. 
Logistiikan liikevaihto laski syvästä lamasta johtuen 
rajusti. Logistiikan kokonaisliikevaihto laski 19,0 % ja oli 
505,5 M€ (624,1 M€). VR Cargon liikevaihto konserni-
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yhtiöille myynti mukaan lukien oli 298,4 miljoonaa 
euroa (363,9 M€), ja Transpoint-yhtiöiden liikevaihto oli 
214,6 M€ (270,8 M€). Junaliikenteen liikevaihdon lasku oli 
18,0 % ja autoliikenteen 20,8 %.

Rautatieliikenne
VR Cargon kuljetusmäärä laski edellisvuoteen verrattu-
na 21,6 % ja oli 32,9 miljoonaa tonnia. Tästä kotimaan 
 liikenteen osuus oli 21,4 miljoonaa tonnia ja kansain-
välisen liikenteen osuus 11,5 miljoonaa tonnia. Kotimaan 
liikenne väheni 16,2 %. Kansainvälinen liikenne väheni 
30,1 %. Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan liiken-
nettä, joka kulkee rajan yli junalla tai junalautalla. Tästä 
valtaosa on Suomen ja Venäjän kahdenvälistä liikennettä 
tai transitoliikennettä Suomen kautta kolmansiin maihin. 

Kotimaan liikenteessä suurin tavararyhmä oli metsäteolli-
suuden kuljetukset, jotka olivat 14,6 % alhaisemmat kuin 
vuonna 2008. Seuraaviksi suurimmat tavararyhmät ovat 
metalli- ja kemianteollisuuden kuljetukset, joista metalli-
teollisuuden kuljetusmäärä laski 26,1 % ja kemianteolli-
suuden kuljetusmäärä 25,6 %.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne mukaan luettuna 
transitoliikenne kolmansiin maihin väheni 29,8 %. 
Metsä teollisuuden kuljetukset vähenivät 59,2 %. Mer-
kit tävä  vähennys kuljetusmäärissä johtui pääasiassa 
puu kuljetusten vähenemisestä. Kemianteollisuuden 
 kuljetukset vähenivät 6,3 % ja metalliteollisuuden 
 kuljetukset 24,3 %. 

Suomen ja Venäjän välisen liikenteen määriin sisältyvä 
transitoliikenne Suomen kautta kolmansiin maihin oli 
4,4 miljoonaa tonnia, jossa oli vähennystä 7,7 %. Suu-
rimmaksi osaksi liikenne on Venäjän teollisuusraaka-
 aineiden vientiä Länsi-Eurooppaan, ja se koostuu metalli-
teollisuuden ja kemianteollisuuden kuljetuksista. 

Niin sanotut suorat junakuljetukset Suomen ja länti-
sen Euroopan maiden välillä vähenivät 40,2 % noin 0,4 
miljoonasta tonnista vajaaseen 0,3 miljoonaan tonniin. 
Länteen suuntautuvista junakuljetuksista runsas puolet 
hoidettiin junalautoilla Ruotsiin. Muu osa oli Tornion 
kautta  suuntautuneita kuljetuksia. 

Konttiliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä kuljetettiin 
25 037 TEU (38 334 TEU) (1 TEU = 20 jalan kontti). Laskua 
oli 34,7 %. Suomen ja Venäjän väliseksi konttiliikenteeksi 
katsotaan myös Kaukoidän (lähinnä Etelä-Korea, Japani 
ja Kiina) ja Suomen välinen liikenne. Kaukoidän liikenne-
määrät ovat pysyneet alhaisella tasolla vuoden 2006 
tapahtuneen merkittävän laskun jälkeen, vaikka kasvua 
on vuoden 2009 aikana ollut 643 TEU:sta 1 459 TEU:hun. 

VR Osakeyhtiön sisäisen laskennan mukainen VR Cargon 
liiketulos oli -31,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€). Kuljetusten 

keskimatka nousi viime vuoden 257 kilometristä 270 
kilometriin. Matkojen piteneminen johtui asiakkailla 
tapahtuneista muutoksista. VR Cargon vuoden 2009 mark-
kinaosuus saadaan toisella kvartaalilla. VR Cargon markki-
naosuus oli vuonna 2008 tilastokeskuksen mukaan 25,3 % 
kotimaisesta tavaraliikenteestä, joka on pitkän aikavälin 
keskiarvo. Vuoden 2007 markkinaosuus oli 25,8 %. 

Autoliikenne
Kuljetusmäärät olivat 6,8 miljoonaa tonnia (9,0). Kotimaan 
kappaletavarakuljetukset laskivat 20,3 %, ja massatavara-
kuljetusten määrä laski 30,0 %. Ulkomaan yhtiöissä kulje- 
tukset, jotka ovat kappaletavarakuljetuksia, kasvoivat 
9,4 %.

Kuljetuspalvelujen kehittäminen 
tavaraliikenteessä 
Konsernin muutosohjelmaan liittyen logistiikkatoimin-
noissa keskityttiin kertomusvuonna voimakkaasti koko 
kuljetusjärjestelmän ja asiakaspalvelumallien uudistami-
seen tavaraliikenteen asiakaspalvelun ja kannattavuuden 
parantamiseksi. Yhteistyötä eri konserniyhtiöiden välillä 
lisätään, ja asiakaspalvelu organisoidaan niin, että koko-
naisvaltaisten kuljetuspalvelujen tarjoaminen asiakkaille 
yksinkertaistuu ja helpottuu. 

Logistiikkadivisioonassa käytiin kertomusvuonna muu-
tosohjelmaan liittyen yhteistoimintamenettelyn mukaisia 
neuvotteluja, jotka koskivat toimintojen uudelleen-
organisointia. Neuvottelut koskivat VR Cargon myynti- ja 
markkinointihenkilöitä, asiakaspalvelukeskuksissa ja 
asiantuntijatehtävissä eri puolilla organisaatiota työsken-
televiä toimihenkilöitä, contact centeriä sekä ratapihoja 
ja junatoimistoja ja Transpoint Oy Ab:llä kuljettajia. 
Neuvottelut koskivat yhteensä noin 1 700 henkilöä, ja 
tehostamistavoite oli noin 600 henkilöä. Neuvotteluissa 
selviteltiin erilaisia keinoja, joilla voidaan tukea nykyisistä 
tehtävistä vapautuvan henkilöstön uudelleensijoittumista.

Tiedonhallinnan merkitys logistiikkapalvelujen tuotta-
misessa on erittäin tärkeä, ja panostuksia tietohallinto-
ratkaisuihin asiakaspalvelun parantamiseksi jatkettiin 
voimakkaasti. Kertomusvuonna jatkettiin kilpailukykyä 
lisäävien ja asiakkaan toimintaa tehostavien teknolo-
gioiden tutkimista ja soveltamista. Edellisenä vuonna 
alkanutta kehittämistyötä radiotaajuusteknologian eli 
RFID-tunnistamisen osalta jatketaan osana laajempaa 
liikennetuotannon kehittämishanketta. 

VR osallistuu uuteen Moskovan alueelle rakennettavaan 
logistiikkakeskushankkeeseen, jonne siirretään neljän 
tavara-aseman toiminnot Moskovan keskustasta. VR:n ja 
Venäjän Rautateiden, OAO RZD:n välinen muistio aiheesta 
allekirjoitettiin Sotshissa 28.5.2009 kansainvälisen 
rautatie alan business-foorumin yhteydessä.
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Henkilöliikenne
VR-konsernissa henkilöliikennettä hoitaa VR Henkilö-
liikenne rautateillä ja Oy Pohjolan Liikenne Ab sekä 
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab maanteillä. Henkilölii-
kenteellä on linja- ja sopimusliikennettä sekä linja-auto-
liikenteessä lisäksi tilausliikennettä. 

Henkilöliikenteen liikevaihto ylitti hieman vuoden 2008 
tason. Henkilöliikenteen kokonaisliikevaihto oli 464,3 M€ 
(461,2 M€). VR Henkilöliikenteen liikevaihto konserni-
yhtiöille myynti mukaan lukien oli 411,7 miljoonaa euroa 
(410,8 M€) ja Pohjolan Liikenne -yhtiöiden liikevaihto oli 
52,0 M€ (50,0 M€). Junaliikenteen liikevaihdon nousu oli 
0,3 % ja autoliikenteen 4,0 %. 

Junaliikenne
VR Henkilöliikenteen liikevaihto mukaan lukien myynti 
konserniyhtiöille oli 411,7 miljoonaa euroa (410,8 M€). 
Liikevaihdosta 52,2 miljoonaa euroa (48,8 M€) oli YTV:n 
ostamaa sopimusliikennettä ja 39,1 miljoonaa euroa 
(35,6 M€) liikenne- ja viestintäministeriön ostamia 
henkilöliikennepalveluja.

Henkilöliikenteessä matkojen määrä oli 67,6 miljoonaa, 
jossa on laskua 3,4 %. Kaukoliikenteen matkamäärä 
väheni  4,7 % ja oli 13,1 miljoonaa. Kaukoliikenteen keski-
matka oli lähes viime vuoden tasolla 228 (229) kilometriä. 
Kaukoliikenne käsittää matkan pituudesta riippumatta 
kaikki muut kuin pääkaupunkiseudun lähiliikenteen 
 junissa tehdyt matkat. Suomen ja Venäjän välisessä 
henkilöliikenteessä tehtiin 350 100 matkaa, jossa oli 
vähennystä 19,0 %. 

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä tehtiin 54,4 miljoonaa 
matkaa. Laskua edellisvuoteen oli 3,1 %. Tästä YTV-alueen 
matkamäärä oli 42,3 miljoonaa, jossa oli vähennystä 
3,5 %. 

VR Osakeyhtiön sisäiseen laskentaan perustuva henkilö-
liikenteen liikevoitto oli 27,9 miljoonaa euroa (60,3 M€). 
Rautateiden markkinaosuuden kehityksestä vuonna 2009 
kotimaisessa julkisessa liikenteessä ei tässä vaiheessa ole 
tietoa virallisten tilastojen valmistuessa vasta myöhem-
min. Vuonna 2008 rautateiden markkinaosuus nousi 
vuodesta 2007 ja oli 34,2 % (33 %). 

Pohjolan Liikenteen henkilöliikenteessä kuljetettiin 18,5 
miljoonaa matkustajaa, mikä oli 8,6 % enemmän kuin 
edellisenä vuotena. Matkustajamäärien nousu johtui 
pääkaupunkiseudulla voitetuista uusista linjoista.

Vuoden 2009 alussa tuli voimaan liikenne- ja viestintä-
ministeriön ja VR Osakeyhtiön välinen sopimus kannat-
tamattomien junavuorojen ostoista Helsingin lähiliiken-
teessä YTV-alueen ulkopuolella. Sopimus kattaa rataosat 
Helsingistä Karjaalle sekä Lahteen. Helsinki–Riihimäki 

-vyöhykeliikenne on ensimmäistä kertaa kokonaan VR:n 
taloudellisella vastuulla. Sopimus on voimassa vuoden 
2009 loppuun saakka. Kaukoliikenteen kannattamattomi-
en junavuorojen ostosopimus tehtiin vuonna 2007, ja se 
on voimassa vuoden 2011 loppuun asti.

Liikennepalvelujen kehittäminen 
henkilöliikenteessä
Junaliikenteen asemaverkon kehittämistä jatkettiin. Ase-
mien ilmettä alettiin uudistaa vihreän ilmeen mukaiseksi, 
ja uudistaminen jatkuu lähivuosina. Lippujen saatavuuden 
parantamiseksi asemilla alkoi loppuvuodesta uusien li-
punmyyntiautomaattien käyttöönotto, ja se jatkuu vuonna 
2010. Automaattien määrä kaksinkertaistuu nykyisestä. 
Automaatteja tulee lisäksi 30 sellaiselle paikkakunnalle, 
joissa ei ole VR:n lipunmyyntiä. Lipunmyynti loppui yhdel-
lä pienellä asemalla vuonna 2009. 

Junakalustoa parannettiin uudistamalla leikkitiloja ja 
ravintolavaunuja. Uudistuksissa otettiin huomioon saadut 
asiakaspalautteet. Kertomusvuoden aikana jatkettiin ke-
hitystyötä junien verkottamiseksi, ja vuoden 2010 alussa 
Pendolino-junissa on mahdollisuus käyttää wlan-yhteyttä. 

VR:n verkkopalveluja kehitettiin edelleen. Internetissä 
myytyjen lippujen määrä kasvoi edelleen verkkokaupan 
osuuden kaukoliikenteen myynnistä ollessa koko vuoden 
osalta noin 17,4 %. Muiden kanavien kuin asemien lipun-
myynnin osuus on 43,7 %. 

Asemien matkustajainformaatio- ja kuulutusjärjestelmät 
ovat  Ratahallintokeskuksen (1.1.2010 Liikenneviraston 
Rataosasto, jatkossa Liikennevirasto) omista mia, ja niiden 
kehitys kuuluu Liikennevirastolle.  Liikenne virasto uudistaa 
matkustajainformaatio- ja kuulutusjärjestel mänsä asia-
kaspalvelun parantamiseksi, ja sen pitäisi olla valtakun-
nallisesti käytössä kevään 2010 aikana. Uusi  järjestelmä 
korvaa valmistuessaan kaikki nykyisin  käytössä olevat 
matkustajainformaatiojärjestelmät ja takaa matkustajille 
luotettavamman ajantasaisen tiedon. 

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on pääkaupunkiseu-
dun neljän kunnan ja VR:n omistama yhtiö, joka hankkii 
uutta lähiliikennekalustoa junaliikenteeseen. Yhtiö 
omistaa kaluston ja vuokraa sen pääkaupunkiseudun lähi-
liikenteestä vastaavalle organisaatiolle (nyk. HSL). Yhtiö 
on tilannut uusia lähiliikennejunia 32 kpl, joista ensim-
mäiset otettiin liikennekäyttöön marraskuussa. Pääkau-
punkiseudun Junakalusto Oy:n ja VR Osakeyhtiön (1.1.2010 
alkaen VR-Yhtymä Oy:n) välillä solmittiin joulukuussa 
uuden kaluston kunnossapitosopimus, joka on voimassa 
vuoteen 2017 asti.

Helsingin ja Pietarin välille hankittavista neljästä Allegro-
junasta ensimmäinen tuli maahan vuoden 2010 alussa. 
Loput junat toimitetaan vuoden 2010 ja 2011 aikana. 
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pihan suunnittelun ja rakentamisen sekä vaadittavat sillat 
ja tiejärjestelyt. Työt valmistuivat turvajärjestelmien osalta 
kertomusvuonna syyskuussa. 

Rataosalla Lahti–Luumäki tehtiin merkittäviä päällys-
rakennetöitä, rautatiesuunnittelua, turvalaiteraken-
tamista sekä useita erillisiä sähköurakoita kaikilla 
sähkötoimialoilla.  Rataosan urakka valmistuu vuonna 
2010. Rataosalla Seinäjoki–Oulu tehtiin merkittäviä rauta-
tiesuunnittelutöitä, siltojen rakentamista sekä käynnis-
tettiin junankulunvalvontajärjestelmän rakentaminen 
rataosalla Seinäjoki–Kaskinen. 

VR-Radan suurimmat päällysrakenneurakat olivat Jyväs-
kylään ja Kolariin johtavilla radoilla. 

Ruotsissa alkoi toukokuussa Banverketin kanssa tehdyn 
sopimuksen mukainen noin 300 kilometriä pitkän Malmi-
radan kunnossapito Jällivaarasta Norjan rajalle. Sopimus 
on viisivuotinen. Virossa jatkui noin 55 kilometrin pituisen 
rataosan päällysrakenteen uusimisurakka välillä Tartto–
Valga. Työ käynnistyi kesällä 2008, ja työ valmistuu vuon-
na 2010. Venäjällä tehtiin radan kuntotarkastusta Suomen 
rajalta Pietariin ja Pietarista edelleen 250 kilometriä 
Moskovan suuntaan. 

Rautatiesuunnittelun merkittävimmät työt vuonna 2009 
liittyivät rataosien Oulu–Seinäjoki ja Lahti–Luumäki 
suunnitteluun ja suunnittelun ohjaukseen. Vuoden aikana 
aloitettiin myös Kehäradan suunnittelun ohjaus. Pohjoisen 
kaivosratojen (Sokli ja Pajala) yleissuunnitelmaa tehtiin 
vuoden 2009 aikana. 

VR-Radan omien tuotantoyksiköiden käyttöaste pysyi 
hyvänä. Kiskohitsaamo Kaipiaisissa käsitteli noin 41 000 
(45 000) tonnia kiskoa. Vaihdetuotannossa Pieksämäellä  
ja Kaipiaisissa valmistettiin 159 (183) vaihdetta sekä 
kunnostettiin 34 (14) vaihdetta ja 576 (580) vaihteen-
kääntölaitetta. Haapamäen kyllästämön kokonaistuotanto 
oli noin 22 000 (25 000) kiintokuutiometriä puutavaraa, 
mistä ratapölkkyjä oli vajaa kaksi kolmannesta.

Tavoit teena on saada ensimmäiset junat kaupalliseen 
käyttöön vuoden 2010 lopulla. Junat hankkii VR Osake-
yhtiön (1.1.2010 alkaen VR-Yhtymä Oy:n) ja Venäjän 
rautateiden OAO RZD:n omistama yhteisyritys Oy Karelian 
Trains Ltd. 

Henkilöliikenteen täsmällisyystavoite alitettiin kaukolii-
kenteessä, jossa aikataulun mukaisesti määräasemalle 
saapuneiden junien osuus oli 89,4 %. Tavoitteena on 
90,0 %. Lähiliikenteessä täsmällisyysluku oli 95,5 %. 
Tavoitteena lähiliikenteessä on 97,5 %. Myöhästymisraja 
kaukoliikenteessä on viisi minuuttia ja lähiliikentees-
sä kolme minuuttia määräasemalla. Kansainvälisesti 
verrattuna täsmällisyys säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. 
Erityisesti vuoden lopun talviongelmat vaikuttivat siihen, 
että täsmällisyystavoitteeseen ei päästy. Toimenpiteisiin 
ryhdyttiin muun muassa tiivistämällä yhteistyötä Liiken-
neviraston kanssa täsmällisyystilanteen parantamiseksi. 

Rataverkon rakentamis- ja 
kunnossapitopalvelut 
VR-Rata on erikoistunut radanpidon suunnittelu-, raken-
tamis- ja kunnossapitopalveluihin. Yhtiöllä on lisäksi 
betoni- ja teräsrakenteiden rakentamista eli insinööri-
rakentamista, maarakentamista ja sähköurakointia myös 
rautatieympäristön ulkopuolella. 

Oy VR-Rata Ab ja sen tytäryhtiöt, Insinööritoimisto Arcus 
Oy, AS VR-Track Virossa, SIA VR-Track Latviassa ja OOO VR-
Track Venäjällä muodostavat VR-Rata-konsernin (VR-Rata). 
VR-Radalla on sivuliike Ruotsissa ja Virossa. Latviassa ei 
ollut kertomusvuonna liiketoimintaa. Yhtiöllä on omia 
tuotantopaikkoja: kiskohitsaamo ja vaihteiden valmistusta 
ja kunnostusta Kaipiaisissa, kyllästämö Haapamäellä ja 
vaihteiden valmistusta ja kunnostusta Pieksämäellä.

Oy VR-Rata Ab:n (VR-Rata) liikevaihto tytäryhtiöineen 
oli 342,2 miljoonaa euroa (340,1 M€). Liikenneviraston 
tilaamien töiden osuus liikevaihdosta oli 83 %. VR-Radan 
markkinaosuus Liikenneviraston tilauksista yhtiön toimi-
alalla oli noin 50 %. VR-Radan liikevoitto oli 26,0 M€ 
(29,5 M€). 

Kertomusvuoden lopussa tilauskanta oli noin 218 
miljoonaa euroa (258 M€). Tästä tilauskannasta noin 
52 miljoonaa euroa koski vuoteen 2010 jatkettua radan 
peruskunnossapidon puitesopimusta. Sopimus kattaa 
ne alueet ja toimialat, joiden kunnossapitoa ei ole vielä 
kilpailutettu. Sopimuksen kattavuus voi pienentyä kilpailu-
tuksen laajentuessa vuosittain Liikenneviraston päätösten 
mukaisesti.

Kertomusvuonna saatiin valmiiksi aikataulussaan Talvi-
vaara–Murtomäki välisen kaivosrataurakkaan liittyvät työt. 
Urakka sisälsi 25 kilometrin pituisen radan, joka valmistui 
vuonna 2008, lisäksi turvajärjestelmien ja luovutusrata-
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Investoinnit ja kalustohankinnat
Konsernin investoinnit olivat 134,5 miljoonaa euroa 
(111,6 M€), josta junakaluston osuus oli 48,0 miljoonaa 
euroa (45,8 M€). Näistä merkittävimmät olivat tava-
ravaunut ja henkilöliikennekaluston saneerausluonteiset 
investoinnit. Autoliikenteen investoinnit olivat 8,1 miljoo-
naa euroa (16,5 M€), jotka olivat suurimmalta osaltaan 
autokaluston korvausinvestointeja.

Oy VR-Rata Ab:n investoinnit olivat 9,0 miljoonaa euroa 
(10,0 M€). VR-Radan kalustoinvestoinneista merkittävim-
mät olivat vaihteenvaihtokoneen sekä neljän kaivin-
koneen hankinta.

Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymän välillä solmittiin 
9.4.2009 sopimus, joka koskee Seinäjoki–Oulu-rata-
osuuden tasonnostoa. VR-Yhtymä Oy rahoittaa hanketta 
40 M€:lla, josta vuonna 2009 toteutui noin 30 M€. 

Huhtikuussa allekirjoitettiin sopimus 20 kaksikerros-
makuuvaunun toimituksesta. Makuuvaunut toimitetaan 
vuosina 2010–2011, jolloin ne saadaan liikennekäyttöön. 
Makuuvaunuhankinta rahoitetaan leasingilla. 

Muut investoinnit olivat suurimmaksi osaksi tietojärjes-
telmäinvestointeja ja kiinteistöjen perusparannusinves-
tointeja. 

Konsernirakenteen muutokset ja 
kiinteistöjärjestelyt
Huhtikuussa perustettiin Oy VR-Rata Ab:lle tytäryhtiö 
Venäjälle, OOO VR Track, jonka kotipaikka on Pietari. 
 
VR Osakeyhtiö perusti tavaraliikenteeseen tasaomisteisen 
(50/50) yhteisyrityksen venäläisen Freight One Compa-
nyn, PGK:n kanssa. Yhtiö on perustettu Suomeen, ja sen 
kotipaikka on Helsinki. 

Joulukuun 31. päivänä 2009 fuusioitiin Megasiirto Oy 
tytäryhtiöfuusiona Oy VR-Rata Ab:iin. Pohjolan Liikenne 
-konsernin emoyhtiö, Oy Pohjolan Liikenne Ab, fuusioitiin 
samana päivänä tytäryhtiöfuusiona VR Osakeyhtiöön. 

 Joulukuun 31. päivänä 2009 fuusioitiin VR Osakeyhtiö 
tytäryhtiöfuusiona VR-Yhtymä Oy:öön. VR-konsernin emo-
yhtiön nimi on VR-Yhtymä Oy. Oy Pohjolan Henkilöliikenne 
Ab:n nimi muutettiin Oy Pohjolan Liikenne Ab:ksi. 

Transpoint International -alakonsernissa perustettiin 
Venäjän tytäryhtiö OOO Transpoint International (RU). 
Tilikauden aikana fuusioitiin Transpoint (PL) Sp. z o.o. 
ja Trans point International (PL) Sp. z o.o. Puolassa sekä 
SP Transit Hungary Kft. ja Transpoint International (HU) Kft. 
Unkarissa, jälkimmäisten yhtiöiden toimiessa vastaanotta-
vina yhtiöinä. Puolassa fuusio on rekisteröity 21.12.2009.
 
Latvian Transpoint International (LV) AS ja Liettuan 
Transpoint International (LT) UAB yhtiöiden fuusiot Viron 
yhtiöön Transpoint International (EST) AS:iin käynnistettiin 
vuoden 2009 aikana. Fuusio toteutui 1.1.2010, minkä joh-
dosta vuonna 2010 liiketoimintaa Latviassa ja Liettuassa 
harjoitetaan Viron yhtiön fi liaalien kautta. Viron yhtiön 
paikallinen tytäryhtiö OU Niinivirta Transport purettiin 
30.12.2009. Puretulla yhtiöllä ei ollut liiketoimintaa vuoden 
2009 aikana.

Tilikauden aikana toteutettiin tytäryhtiökauppa, jossa Oy 
Pohjolan Liikenne Ab myi Transpoint International (UK) 
Ltd:n koko osakekannan Transpoint International (FI) Oy:lle.

Turvallisuus 
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen vahvistama turvallisuuspolitiik-
ka määrittää turvallisuustoiminnan keskeiset periaatteet 
ja organisoinnin sekä vastuut. Turvallisuustyön tavoitteena 
on varmistaa toiminnan keskeytymättömyys ja häiriöttö-
myys sekä estää asiakkaille, henkilöstölle,  ympäristölle ja 
yrityksen omaisuudelle aiheutuvat vahingot. VR-konsernin 
turvallisuustyön runkona toimii kolmivuotiskaudeksi 
vahvistettu turvallisuusohjelma, jossa määritellään kes-
keiset tavoitteet ja kehityshankkeet. Turvallisuusohjelman 
keskeisenä tavoitteena on pitää Suomen junaturvallisuus 
edelleen EU-maiden huipputasolla. Junaturvallisuuden ja 
riskienhallinnan ohella ohjelma painottaa myös muiden 
yritysturvallisuuden osa-alueiden, muun muassa tietotur-
vallisuuden ja toimitilaturvallisuuden merkitystä. 

Kertomusvuonna tapahtui kaksi merkittävää junatur-
vallisuuspoikkeamaa. Toijalan ratapiha-alueella suistui 
16.6.2009 yhdeksän tavaravaunua kiskoilta. Onnettomuu-
dessa vaurioitui vaunujen lisäksi rataa, radan sähkölait-
teita sekä turvalaitteita. Tapahtuma ajoittui juhannuksen 
menoliikenteen vilkkaimpiin päiviin, jolloin liikenteelle 
aiheutui merkittäviä haittoja. Onnettomuudesta  aiheutui 
kaikkiaan noin 1,5 M€:n kustannukset, ja Onnettomuus-
tutkintakeskus tutkii edelleen onnettomuuden syitä. 
Korialla sattui 1.10.2009 vakava uhkatilanne. Kouvolan 
suunnasta tullut IC-juna ohjattiin erehdyksessä samalle 
raiteelle, jossa oli pysähtyneenä vastakkaisesta suun-
nasta tullut  tavarajuna. Tapahtumahetkellä paikalla oli 
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ratatöistä johtuva poikkeustilanne ja liikenteenohjaus- ja 
turvalaitteet olivat vain osittain käytössä. IC-juna saatiin 
pysäytettyä, eikä törmäystä tapahtunut. Kokonaisuutena 
junaturvallisuuden voidaan katsoa olevan edelleen tavoit-
teeksi asetettua EU-maiden huipputasoa. 

Kulkuteiden turvaamisessa tapahtuneiden virheiden 
määrä väheni 13 % edellisestä vuodesta, mutta asetet-
tua parantamistavoitetta ei saavutettu. Seis-opasteiden 
ohittamistapauksissa tapahtui merkittävää kehitystä, 
kun näiden lukumäärä väheni 30 % verrattuna vuoteen 
2008. Edelliset tapaukset eivät ole aiheuttaneet todellisia 
vaaratilanteita junaliikenteessä. 

Tasoristeysonnettomuuksia sattui 35 (58), ja niissä kuoli 
11 (8) ja loukkaantui 16 (19) henkilöä. Onnettomuuksien 
lukumäärä on tilastoidun historian alhaisin, mutta tasoris-
teysturvallisuudessa ei voida sanoa tapahtuneen pysyvää 
paranemista. Tasoristeysonnettomuudet muodostavat 
rautatieliikenteeseen kohdistuvan turvallisuusriskin. 
Tasoristeykset ja niiden valvonta kuuluvat Ratahallintokes-
kukselle (1.1.2010 Liikennevirastolle). Koska turvallisuus-
riski tasoristeysonnettomuuksissa on suuri, tehdään asian 
parantamiseksi yhteistyötä Liikenneviraston kanssa jat-
kuvasti. Onnettomuustutkintakeskuksen aiemmin (2007) 
tekemän selvityksen mukaan Suomen tasoristeysturval-
lisuus on selvästi huonompi kuin monissa olosuhteiltaan 
maahamme verrattavissa maissa. 

Ympäristö
Konsernin strategiassa ympäristöasiat ja etenkin rauta-
tieliikenteen energiatehokkuus nähdään keskeisenä 
vahvuutena, koska VR pystyy tarjoamaan muita liikenne-
muotoja ympäristöystävällisempiä liikennepalveluja. VR:n 
olennaisin keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on 
huolehtia rautatiekuljetusten myönteisestä kehityksestä. 
Muita keinoja ovat oman toiminnan energiatehokkuuden 
parantaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. 

VR-konserni julkisti 12 ympäristölupausta vuonna 2007. 
 Lupaukset lunastetaan vuoden 2012 loppuun mennessä, 
jolloin  tulee kuluneeksi 150 vuotta rautatieliikenteen aloit-
tamisesta Suomessa. Ympäristölupaukset muodostavat 
konsernin ympäristötoiminnan ja konserniyhtiöiden ym-
päristöohjelmien perustan. Ilmastovaikutuksiaan pienen-
tääkseen VR puolittaa junaliikenteen hiilidioksidi päästöt ja 
vähentää henkilöliikenteen suoritekohtaista energiankulu-
tusta 20 %. Vuoden 2009 alusta alkaen VR:n junaliikenne 
siirtyi käyttämään sähköä, joka on tuotettu pelkästään ve-
sivoimalla, eikä sen tuotanto lisää hiilidioksidia. Junaliiken-
teen hiilidioksidipäästöt pienenivät 68 % vertailuvuoteen 
verrattuna, eli tavoite (50 %) ylittyi selvästi. 

Junaliikenteen sähkönkulutus (645 GWh) on yli 80 % koko 
konsernin sähkönkulutuksesta. Sähkövetoinen liikenne on 
huomattavasti dieselliikennettä energiatehokkaampaa. 

Sen osuus kaikista junakilometreistä nousi 85 prosenttiin 
(83 %). Dieselpolttonesteen kulutus pieneni 17 prosenttia 
35,1 miljoonaan litraan. Laskuun vaikutti tavaraliikenteen 
kuljetusten pieneneminen. Junaliikenteessä syntyi hiilidi-
oksidipäästöjä noin 93 000 tonnia (114 000 tonnia). 

Liikenteen energiankulutusta pienennetään vaikuttamalla 
kuljettajien ajotapoihin. Konsernin autoliikenteessä kaikki 
kuljettajat ovat saaneet taloudellisen ajotavan koulutuk-
sen. Veturinkuljettajista puolet on koulutettu vuoden 2009 
loppuun mennessä. 

Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostami-
nen muodostaa taloudellisesti merkittävimmän osan 
konsernin ympäristötoiminnasta. Maaperän tutkimisen ja 
kunnostamisen kustannukset olivat 0,8 miljoonaa euroa. 
VR tuki Suomen luonnonsuojeluliiton perinnemaisemien 
ja perinnebiotooppien suojelutyötä 100 000 eurolla. 

Konsernin ympäristöjohtamisjärjestelmässä ja konsernin 
toimintojen ympäristöluvissa ei tapahtunut olennaisia 
muutoksia vuoden 2009 aikana. Niissä yksiköissä, joilla 
on ISO 14001-ympäristösertifi kaatti, työskenteli noin 90 % 
konsernin henkilöstöstä.

Arvio liiketoiminnan riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä 
VR-konsernin merkittävimmät konsernitason strategiset 
riskit liittyvät tavaraliikenteeseen. Näistä voidaan mainita 
Venäjän ilmoittama raakapuun vientitulli, joka toteutues-
saan vähentää rautateitse tapahtuvaa puuntuontia enti-
sestään. Kotimaisen metsäteollisuuden rakennemuutos 
pienentää raakapuukuljetusten lisäksi myös alan tuote- ja 
puolivalmistekuljetuksia.

Operatiivisen toiminnan riskit, kuten henkilöstöön, 
alihankkijoihin ym. liittyvät riskit, ovat merkitykseltään 
strategisia riskejä vähäisempiä. Samoin rahoitusriskit ovat 
toistaiseksi rajoitettuja lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön 
suuren sijoitusomaisuuden sisältämää rahamarkkinaris-
kiä. Tavanomaisia vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu 
vakuutusturvalla. 

Junaturvallisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. 
Tasoristeysonnettomuudet muodostavat riskin myös juna-
turvallisuudelle ilman, että näihin voitaisiin merkittävästi 
vaikuttaa VR:n omin toimenpitein. VR:llä ei ole sattunut 
kuluneella vuosikymmenellä suuria junaonnettomuuksia. 

Henkilöstö 
Vuosina 2007–2009 henkilökunnan määrä ja palkka-
summat olivat seuraavat:

Vuosi 2009 2008 2007
Henkilöstömäärä 12 376  12 516 12 540
Palkkasumma M€ 483,60 474,15 449,50
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Henkilöstömäärä määrä väheni 1,1 %. Keskimäärin 
vakituisia oli 97,7 % koko konsernin henkilöstöstä ja 
määräaikaisia 2,3 %, kokoaikaisia 97,3 % ja osa-aikaisia 
2,7 %. VR-konserniin rekrytoitiin vuonna 2009 pysyvään 
työsuhteeseen 587 (897) henkilöä. Suurimmat ammatti-
ryhmät, joihin uusia työntekijöitä rekrytoitiin, olivat rata-
pihatyöntekijät, veturinkuljettajat sekä henkilöliikenteen 
konduktöörit ja autonkuljettajat.

Henkilöstön keski-ikä on 46,3 vuotta (46,7), ja palveluk-
sessa olevan henkilöstön keskimääräinen työssäoloaika oli 
21 vuotta (22). Henkilöstöstä oli miehiä 83,9 % (84,4 %) ja 
naisia 16,1 % (15,6 %). Vuonna 2009 kehityskeskustelujen 
kattavuus oli 58 % (65 %). Sairauspoissaolot olivat sään-
nöllisestä työajasta laskettuna 5,6 % (6,1 %). Liikenne-
turvallisuuden vaatimat terveystarkastukset ja niiden 
seuranta tehtiin Rautatieviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Kertomusvuonna maksettiin edellisvuodelta kertyneitä 
johdon tulospalkkioita yhteensä 3,74 miljoonaa euroa 416 
henkilölle (2,45 M€ 394 henkilölle).

Tilikauden aikana maksettiin 16.4.2009 pidetyn yhtiökoko-
uksen päätöksen mukaisesti VR-Yhtymä Oy:n hallituksen 
puheenjohtajalle palkkiona 87 600 euroa, varapuheenjoh-
tajalle 25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. 
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makse-
taan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle on tilikauden aikana 
maksettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuukau-
sipalkkiona 470 euroa, varapuheenjohtajalle 340 euroa 
ja jäsenille 260 euroa. Lisäksi kaikille edellä mainituille 
maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajille kertomusvuonna 
maksettujen palkkojen yhteissumma oli 436 480 euroa ja 
palkkioiden yhteissumma 496 242 euroa.

Rakennemuutosta tukemaan on VR-konserniin perustettu 
muutospooli, jonka tarkoituksena on hallita muutos-
ohjelmasta johtuvia henkilöstövaikutuksia. Pooli tukee 
irtisanomisuhan alla olevia henkilöitä ja auttaa heitä 
työllistymään joko konsernin sisällä tai sen ulkopuolelle. 
Pooliin liittyy mahdollisuus ottaa irtisanoutumispaketti. 
Pooli on määräaikainen, ja sen toiminta jatkuu 31.12.2011 
saakka. Poolin toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä 
työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen yhteisessä seuranta-
ryhmässä.

VR-konsernissa kiinnitettiin kertomusvuonna erityistä 
huomiota esimiesten työturvallisuusosaamisen kehittämi-
seen ja tapaturmia ehkäisevään ennakoivaan toimintaan. 
Henkilöstön aktivoiminen työturvallisuuden vaaratilantei-
den ilmoittamisessa onnistui, sillä vaaratilanneilmoituksia 
tehtiin 1 273 (996), eli 28 % enemmän kuin vuonna 2008. 

Konsernin tapaturmataajuus (kaikkien työtapaturmien 
määrä miljoonaa työtuntia kohti) oli 39,4 (48,5). Vakavien 
työtapaturmien määrä laski 16 %. Vuonna 2009 sattui yksi 
kuolemaan johtanut työtapaturma VR Cargon ratapihalla 
Kokkolassa. VR:n tavoitteena on seuraavan kolmen vuo-
den aikana laskea tapaturmataajuutta olennaisesti. 

Rautatiealan ammattikoulutusta Suomessa tarjoaa VR 
Koulutuskeskus. Vuonna 2009 koulutuskeskuksesta 
valmistui VR:n palvelukseen runsaat 415 rautatiealan 
ammattilaista. Lisäksi koulutuskeskus järjesti VR-konsernin 
palveluksessa työskenteleville ammatillista täydennys-
koulutusta junaturvallisuudesta, asiakaspalvelusta ja 
työsuojelusta.

VR:n nuorille esimiehille ja asiantuntijoille järjestettiin 
johtamiskoulutusta yhteistyössä Helsingin kauppakorkea-
koulun kanssa. Tämän lisäksi konsernissa käynnistettiin 
vuonna 2009 laaja johtamisen kehittämisprojekti. 

Johto ja tilintarkastus
Huhtikuun 16. päivänä 2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi 
vahvistettiin kahdeksan ja hallitukseen valittiin edelleen 
puheenjohtajaksi Lauri Ratia ja jäseniksi Christer Gran-
skog, Maaret Heiskari, Antti Mäkelä, Soili Suonoja, Arja 
Talma ja Markku Tapio sekä uutena jäsenenä ja henkilös-
tön edustajana Vesa Mauriala. Mauri Hellsten toimi halli-
tuksen jäsenenä ja henkilöstön edustajana 16.4.2009 asti. 
Vesa Mauriala erosi hallituksesta 18.6.2009. Hallituksen 
jäseneksi valittiin ylimääräisen yhtiökokouksen 24.8.2009 
päätöksellä Lauri Ihalainen. Hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi 
Christer Granskog. Hallitus kokoontui 16 kertaa läsnäolo-
prosentin ollessa 90 %. 

Hallituksen rakenne- ja palkkiovaliokuntaan valittiin 
puheenjohtajaksi edelleen Lauri Ratia ja jäseniksi Christer 
Granskog, Soili Suonoja ja Markku Tapio. Tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Arja Talma ja 
jäseniksi Maaret Heiskari ja Antti Mäkelä. Rakenne- ja 
palkkiovaliokunta kokoontui 8 kertaa ja tarkastusvalio-
kunta 6 kertaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston 
jäsenmääräksi vahvistettiin 12 ja hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Ahde. Yhtiö-
kokousta seuranneessa hallintoneuvoston kokouksessa 
valittiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi Eero 
Akaan-Penttilä. Hallintoneuvoston jäseninä olivat Katja 
Alvoittu, Thomas Blomqvist, Sari Essayah, Timo Korhonen, 
Raili Myllylä, Lauri Oinonen, Aino-Kaisa Pekonen, Satu 
Taiveaho, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka. Hallintoneu-
voston jäsen Sari Essayah irtisanoutui hallintoneuvoston 
jäsenyydestä 24.8.2009. Hänen tilalleen valittiin 24.8.2009 
ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Peter Östman. 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa 
jäsenten läsnäoloprosentin ollessa 76 %.

VR:n hallintoneuvostoon kutsuttiin elokuussa mukaan 
myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Rautatieläisten 
Liittoa on edustanut puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturi-
miesten liittoa puheenjohtaja Risto Elonen, Rautatiealan 
Teknisten Liittoa puheenjohtaja Esko Salomaa, Rauta-
tievirkamiesliittoa puheenjohtaja Tarja Turtiainen ja VR 
Akavaa puheenjohtaja Jarmo Saarijärvi. Henkilöstöjär-
jestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-
oikeus, mutta  he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia 
jäseniä. 

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana Petri Kettunen, 
KHT. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Jorma Nurkkala, 
KHT, JHTT.

Henri Kuitunen toimi VR:n pääjohtajana ja VR-Yhtymä 
Oy:n toimitusjohtajana 4.3.2009 asti. Henri Kuitusen työ-
suhde päättyi 21.4.2009. Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimi 
4.3.–30.6.2009 Pertti Saarela. Mikael Aro on toiminut VR 
Yhtymä Oy:n toimitusjohtajana 1.7.2009 alkaen. Varatoi-
mitusjohtajana toimi VR Osakeyhtiön toimitusjohtaja Tapio 
Simos 31.7.2009 asti. 

Merkittävät tilikauden päättymisen 
jälkeiset tapahtumat ja alkaneen 
vuoden näkymät
Vuoden 2008 lopulla kansainvälisestä fi nanssikriisistä 
alkanut laskusuhdanne Suomessa jatkuu. Meneillään 
olevalla teollisuuden rakennemuutoksella on oleellinen 
vaikutus erityisesti tavaraliikenteeseen. Tavaraliikenteen 
lähitulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, ja toiminnan 
ennustettavuus on tällä hetkellä edelleen heikko niin 
rautatie- kuin autoliikenteessäkin. Tällä hetkellä nopeaa 
elpymistä ei ole nähtävissä. Vuonna 2010 arvioidaan 
tavaraliikenteen kuljetusmäärien ja liikevaihdon jäävän 
vuoden 2009 tasolle. 

Henkilöliikenteen matkamäärien arvioidaan myös jäävän 
vuoden 2009 tasolle. Mikäli taloustilanteen vaikutukset 
lisäävät merkittävissä määrin työttömyyttä tai johtavat 
pitkittyneisiin, toistaiseksi kestäviin lomautuksiin, voivat 
laskusuhdanteen vaikutukset vähentää henkilöliikenteen 
matkustajamääriä edelleen. Henkilöliikenteen hintoja 
junaliikenteessä korotettiin keskimäärin 1,8 % tammikuun 
2010 alusta alkaen. 

Radanpidon työt koostuvat valtaosin Liikenneviraston 
tilaamista töistä. Vuonna 2010 jatkuvat vuonna 2008 
alkaneet suurimmat hankkeet, rataosien Seinäjoki–Oulu 
ja Lahti–Luumäki perusparannukset. Radanrakentamisen 
ja radanpidon tilauskanta on hyvä, ja vuoden 2010 odote-
taan olevan vuoden 2009 tasolla. 

Oy VR-Rata Ab:n toimitusjohtajana aloitti 1.1.2010 Ville 
Saksi aiemman toimitusjohtajan Teuvo Sivusen siirtyessä 
eläkkeelle.

4.1.2010 sattui Helsingin rautatieasemalla onnettomuus, 
jossa Ilmalan varikolta veturilla työntämällä tulleen juna-
rungon neljä vaunua irtosivat pysähtyneestä junarungos-
ta. Vaunut lähtivät asemalle viettävän raiteen johdosta 
liikkeelle ja törmäsivät laiturin päätepuskimeen ja siitä 
edelleen hotellirakennuksen rakenteisiin aiheuttaen kiin-
teistölle ja kalustolle aineellisia vahinkoja. Onnettomuus 
ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Onnettomuustutkintakes-
kus antoi tiedotteen onnettomuuden syistä 18.1.2010, jos-
sa todettiin onnettomuuden alustavaksi syyksi vaunujen 
välisen vetolenkin irtoaminen ja neljän vaunun jarrujen 
pois päältä kytkeminen. Onnettomuustutkintakeskus tutkii 
tapausta edelleen, ja lopullinen raportti onnettomuuden 
syistä valmistunee vuosien 2010–2011 vaihteessa. VR 
tarkensi välittömästi tapauksen jälkeen turvallisuusohjei-
taan. Vahinkojen määrän arvioidaan olevan noin 2–3 M€. 
VR-konsernilla on omaisuus- ja vastuuvakuutus. 

Transpoint Oy Ab:ssa aloitettiin tammikuussa 2010 
yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut kaikkien 
toimihenkilöiden osalta. Vähennystavoite on 50 henkilöä.
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(1 000 €) Liite  1.1.–31.12.2009       1.1.–31.12.2008

Liikevaihto 1 1 399 429 1 530 417
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -6 004 5 118
Valmistus omaan käyttöön 72 408 46 011
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -505 96
Liiketoiminnan muut tuotot 2 10 390 26 820

Materiaalit ja palvelut 3 470 600 548 301
Henkilöstökulut 4 637 929 651 612
Poistot 5 118 845 110 471
Liiketoiminnan muut kulut 6 219 458 223 639
Kulut yhteensä 1 446 832 1 534 023

 
Liikevoitto 7 28 885 74 439

 
Rahoitustuotot ja -kulut 8 1 487 8 486

 
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 30 372 82 925

 
Tuloverot 11 -9 857 -23 741
Vähemmistön osuus -2 148 -3 023

Tilikauden voitto 18 367 56 160

KONSERNIN TULOSLASKELMA
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KONSERNIN TASE
(1 000 €) Liite 31.12.2009 31.12.2008

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 
Aineettomat hyödykkeet 12 33 826 6 957
Konserniliikearvo 2 060 8 792
Aineelliset hyödykkeet 12 1 183 041 1 191 616
Sijoitukset 13   

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 319 2 324
Muut sijoitukset 4 513 15 588

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 225 759 1 225 276
  

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 92 533 93 859
Pitkäaikaiset saamiset 15 13 191 4 873
Lyhytaikaiset saamiset 15 148 945 156 404
Rahoitusarvopaperit 16 140 404 134 795
Rahat ja pankkisaamiset 8 854 7 854
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 403 927 397 785

Vastaavaa yhteensä 1 629 686 1 623 061

Vastattavaa

Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 370 013
Vararahasto 525 808 525 808
Muut rahastot 0 4

  
Edellisten tilikausien voitto 422 297 366 333
Tilikauden voitto 18 367 56 160
Oma pääoma yhteensä 1 336 486 1 318 319

Vähemmistöosuudet 14 872 14 568

Konsernireservi 27 101

Pakolliset varaukset 18 7 612 4 699
 

Vieras pääoma 19
Laskennallinen verovelka 55 524 41 678
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 244 2 410
Lyhytaikainen vieras pääoma 212 922 241 285
Vieras pääoma yhteensä 270 690 285 373

Vastattavaa yhteensä 1 629 686 1 623 061
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(1 000 €)  1.1.–31.12.2009        1.1.–31.12.2008

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 28 885 74 439
Oikaisut liikevoittoon 1) 121 181 111 820
Käyttöpääoman muutos 24 800 -5 403
Saadut korot 2 783 9 910
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -1 392 -1 594
Saadut osingot 96 170
Maksetut verot -26 160 -28 396
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 150 193 160 945

  
Investointien rahavirta   
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden ostot -134 453 -111 661
Muun käyttöomaisuuden myynnit 4 406 12 873
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -12 048 5 384
Investointien rahavirta yhteensä -142 096 -93 404

Kassavirta ennen rahoitusta 8 097 67 541

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten annettujen lainojen lyhennykset 0 1 666
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 339 -1 003
Maksetut osingot -1 828 -56 716
Rahoituksen rahavirta yhteensä -1 489 -56 054

Rahavarojen muutos 6 608 11 488

Rahavarat 1.1. 142 649 131 162
Rahavarat 31.12. 149 257 142 649
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
(1 000 €) Liite  1.1.–31.12.2009        1.1.–31.12.2008

Liikevaihto 1 78 799 72 772
Liiketoiminnan muut tuotot 2 41 629 16 800

  
Materiaalit ja palvelut 3 14 837 14 841
Henkilöstökulut 4 18 822 15 443
Poistot 5 14 303 13 782
Liiketoiminnan muut kulut 6 25 473 17 968
Kulut yhteensä 73 434 62 033

  
Liikevoitto  46 994 27 539

  
Rahoitustuotot ja -kulut 8 22 575 26 971

Voitto ennen satunnaisia eriä 69 570 54 510

Satunnaiset erät 9 13 820 25 000

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 83 390 79 510

Poistoeron muutos 10 -47 140 0
Välittömät verot 11 0 -20 093

Tilikauden voitto 36 249 59 417
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EMOYHTIÖN TASE
(1 000 €) Liite 31.12.2009        31.12.2008

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 
Aineettomat hyödykkeet 12 32 873 1 207
Aineelliset hyödykkeet 12 1 088 696 247 026
Sijoitukset 13   

Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 80 697 635 600
Muut sijoitukset 5 932 14 361

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 208 198 898 193
 

Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus 14 56 021 0
Pitkäaikaiset saamiset 15 14 147 0
Lyhytaikaiset saamiset 15 76 888 118 796
Rahoitusarvopaperit 16 140 404 134 795
Rahat ja pankkisaamiset 4 017 2 042
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 291 477 255 633

Vastaavaa yhteensä 1 499 675 1 153 826

Vastattavaa

Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 370 013
Vararahasto 525 754 525 754

  
Edellisten tilikausien voitto 176 325 116 908
Tilikauden voitto 36 249 59 417
Oma pääoma yhteensä 1 108 341 1 072 092

Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 196 206 0
 

Pakolliset varaukset 18 4 679 346

Vieras pääoma 19
Pitkäaikainen vieras pääoma 314 341
Lyhytaikainen vieras pääoma 190 134 81 047
Vieras pääoma yhteensä 190 448 81 388

Vastattavaa yhteensä 1 499 675 1 153 826
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
(1 000 €)  1.1.–31.12.2009        1.1.–31.12.2008

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 7 284 27 539
Suunnitelman mukaiset poistot 14 303 13 782
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 2 201 -1 009
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 23 787 40 312

Käyttöpääoman muutos 35 998 -8 513
  

Maksetut korot -2 088 -2 538
Saadut osingot 1 288 1 659
Saadut korot liiketoiminnasta 23 259 28 100
Maksetut verot -20 937 -20 048
Rahoituserien ja verojen rahavirta 1 522 7 173

  
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 61 308 38 971

  
Investointien rahavirta   
Käyttöomaisuuden ostot -18 758 -18 073
Käyttöomaisuuden myynnit 2 458 7 869
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -12 048 5 384
Investointien rahavirta yhteensä -28 348 -4 820

Kassavirta ennen rahoitusta 32 960 34 151
  

Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -115 831 -68 189
Pitkäaikaisten saamisten vähennys 84 566 75 431
Saadut konserniavustukset 25 000 34 440
Maksetut osingot 0 -54 800
Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos -20 731 -7 573
Rahoituksen rahavirta yhteensä -26 996 -20 691

  
Rahavarojen muutos 5 964 13 460

  
Rahavarat 1.1. 136 837 123 377
Rahavarat 31.12. 142 801 136 837

Rahoituslaskelma on tehty ennen fuusiokäsittelyä
VR-Yhtymän rahavarat ennen fuusiota 142 801
VR-Yhtymän rahavarat fuusion jälkeen 144 421
Lisäys 1 620
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja 
osakkuusyritykset. 

Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja 
osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä liitetietojen 
kohdassa sijoitukset. 

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, jonka kotipaik-
ka on Helsinki. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset 
ovat saatavissa yhtiön pääkonttorissa Vilhonkatu 13, 
PL 488, 00101 Helsinki.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
mällä. Eliminoinnissa muodostunut konsernin liikearvo 
poistetaan viidessä vuodessa.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja 
velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta 
pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmene-
telmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus 
osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty 
omana eränään. 

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
31.12.2009 konsernissa toteutettiin kolme tytäryhtiö-
fuusiota. Oy Pohjolan Liikenne Ab fuusioitiin VR Osake-
yhtiöön ja välittömästi tämän jälkeen VR Osakeyhtiö 
fuusioitiin VR-Yhtymä Oy:öön. Lisäksi Megasiirto Oy 
fuusioitiin Oy VR-Rata Ab:iin. Mainituilla fuusioilla ei 
ole merkitysta konsernitilinpäätöksen vertailutietoihin. 

Emoyhtiön tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Emoyhtiön tase ei ole vertailukelpoinen edelliseen 
vuoteen verrattuna johtuen Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
ja VR Osakeyhtiön fuusioitumisesta VR-Yhtymä Oy:öön. 

Fuusiotulos on kirjattu emoyhtiön liiketoiminnan mui-
hin tuottoihin. 

Pitkäaikaisten projektien tuloutus
Oy VR-Rata Ab:n rakennusprojektit tuloutetaan 
valmistusasteen mukaisesti lukuun ottamatta pieniä, 
urakkahinnaltaan alle 50 000 euron arvoisia projekteja, 
jotka tuloutetaan luovutusperiaatteella. Valmistusas-
te määri tellään projektiseurannassa toteutuneiden 
kustannusten perusteella vertaamalla kustannuksia 
kokonaiskustannusarvioon. Liikevaihdoksi lasketaan 
valmistusastetta vastaava osuus projektien ennuste-
tuista kokonaistuotoista. 

Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaama-
ton osa ennustetusta tappiosta kirjataan pakollisiin 
varauksiin.

Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankinta-
menoon. Omana työnä on valmistettu käyttöomaisuut-
ta 48,2 M€ (44,0 M€) ja siihen on aktivoitu myös val-
mistukseen liittyviä kiinteitä kuluja 3,9 M€ (4,6 M€). 

Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan 
varovaisuuden periaatteella. Vaihto-omaisuuteen 
sisältyvän oman valmistuksen osuus on arvostettu 
välittömin valmistuskustannuksin. Keskeneräiset työt 
sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet 
muuttuvat kustannukset.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankinta-
menoon. 

Valuuttamääräiset saamiset, velat ja muut sitoumuk-
set on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan 
keskuspankin keskikurssiin. 

Ulkomaisten tytöryhtiöiden taseet on yhdistelty tilin-
päätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin ja 
tuloslaskelmat tilikauden keskikurssiin.

Eläkemenojen jaksotus
Konsernin yhtiöiden eläketurva on järjestetty  VR 
Eläkesäätiössä. Eläkemenot on jakso tettu suorite-
perusteisesti. Eläkevastuut on täysimääräisesti katettu. 
Työeläkkeiden eläkevastuut on siirretty 1.1.2010 lukien 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastuulle.
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Tuloslaskelman liitetiedot
Konserni

2009
Emoyhtiö

20091 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €) 2008 2008

Toimialakohtainen jakauma
Rautatieliikenne

Tavaraliikenne 296 085 361 247
Henkilöliikenne 410 909 409 994

Autoliikenne
Tavaraliikenne 209 368 262 873
Henkilöliikenne 51 914 49 916

Ratojen rakentaminen ja kunnossapito 315 049 334 684
Catering- ja ravintolatoiminta 29 917 31 405
Muut palvelut 86 185 80 298 78 799 72 772
Yhteensä 1 399 428 1 530 417 78 799 72 772

Maantieteellinen jakauma
Kotimaa 1 355 870 1 487 911 78 799 72 772
Muu Eurooppa 43 558 42 506 0 0
Yhteensä 1 399 428 1 530 417 78 799 72 772

Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja 
kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 90,5 M€ (112,7 M€).

Konserni
2009

Emoyhtiö
20092 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €) 2008 2008

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 873 18 356 1 874 16 753
Muut 7 516 8 465 39 755 48
Yhteensä 10 390 26 820 41 629 16 800

Emoyhtiön muissa tuotoissa on 39 710 621 euroa fuusiovoittoa.

Konserni
2009

Emoyhtiö
20093 Materiaalit ja palvelut (1 000 €) 2008 2008

Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
Ostot tilikauden aikana 238 895 268 391 7 893 7 400
Varaston muutos -5 788 -14 647 0 0
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 237 493 294 556 6 943 7 441
Yhteensä 470 600 548 301 14 837 14 841

20094 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut 2008
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella
keskimäärin yhtiöittäin seuraavasti:

VR-Yhtymä Oy 243 253
VR Osakeyhtiö 7 295 7 435
Oy VR-Rata Ab -konserni 2 439 2 339
Pohjolan Liikenne -yhtiöt 1 890 1 989
Avecra Oy 277 280
Corenet Oy 232 220
Yhteensä 12 376 12 516

Konserni
2009

Emoyhtiö
2009Henkilöstökulut (1 000 €) 2008 2008

Palkat ja palkkiot 483 598 474 149 15 049 12 339
Eläkekulut 119 092 136 746 2 630 2 029
Muut henkilösivukulut 35 239 40 717 1 143 1 075
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 637 929 651 612 18 822 15 443
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Konserni
2009

Emoyhtiö
2009Johdon palkat ja palkkiot (1 000 €) 2008 2008

Toimitusjohtajien palkat 2 110 2 326 436 587
Toimitusjohtajien vuosibonukset 797 389 345 106
Pitkän aikavälin insentiivit 151 108 151 56
Toimitusjohtajat yhteensä 3 058 2 824 933 748
Hallitusten jäsenet 428 334 428 278
Hallintoneuvosto 108 111 108 111 
Yhteensä 3 594 3 269 1 469 1 137
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu 9 605 euroa) henkilökohtainen 
lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

Konserni
2009

Emoyhtiö
20095 Poistot (1 000 €) 2008 2008

Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet 3 207 3 292 410 410
Rakennukset ja rakennelmat 10 872 10 572 10 321 10 024
Vetokalusto ja vaunusto 66 368 65 029 0 0
Muut koneet ja kalusto 28 617 25 709 2 835 2 668
Muut aineelliset hyödykkeet 3 565 3 324 736 681
Konserniliikearvon poisto 6 217 2 545

Yhteensä 118 845 110 471 14 303 13 782
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alku-
peräisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta emoyhtiön rakennuksia, muita koneita ja kalustoa sekä VR Osakeyhtiön ja Oy VR-Rata Ab:n 
muita koneita ja kalustoa, joiden poistot on laskettu menojäännöspoistoin.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot 3–10 vuotta tasapoisto
Rakennukset 4–7 % menojäännöspoisto
Rakennelmat 20 % menojäännöspoisto
Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto
Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto
Vaunusto 15–20 vuotta tasapoisto
Muut koneet ja kalusto (emoyhtiö, VR Osakeyhtiö ja Oy VR-Rata Ab) 20–30 % menojäännöspoisto
Muut koneet ja kalusto (muut yhtiöt) 5–15 vuotta tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 5–30 vuotta tasapoisto

Konserni
2009

Emoyhtiö
20096 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €) 2008 2008

Ratamaksut ja rataverot 55 278 63 427 0 0
Vuokrat ja muut kiinteistökulut 44 452 40 212 2 154 2 005
Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 35 554 34 181 2 040 809
Tele- ja tietohallintokulut 32 079 29 782 4 084 3 450
Muut liikennöintikulut 17 088 18 766 0 0
Hallinto- ja muut kulut 35 007 37 271 17 194 11 703
Yhteensä 219 457 223 639 25 472 17 968

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 152 93 9 5
Veropalvelut 76 28 38 6
Muut palvelut 69 158 25 90
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7 Konsernin merkittävimpien yhtiöiden liikevoitot (1 000 €)               2009 2008
VR-Yhtymä Oy 7 283 27 539
VR Osakeyhtiö -1 056 2 773
Oy VR-Rata Ab -konserni 26 423 29 834
Pohjolan Liikenne (henkilöliikenne) 1 547 1 648
Transpoint-yhtiöt -5 892 4 986
Avecra Oy 3 088 4 051
Corenet Oy 4 384 5 417

VR-Yhtymä Oy:n ja VR Osakeyhtiön liikevoitot on ilmoitettu ilman fuusiovoittoja.

Konserni
2009

Emoyhtiö
20098 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €) 2008 2008

Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 1 335 1 250
Muilta 96 170 88 159
Osinkotuotot yhteensä 96 170 1 423 1 409

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 21 011 19 156
Omistusyhteysyrityksiltä 0 11 0 11
Muilta 672 942 671 942

Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 55 56
Omistusyhteysyrityksiltä 0 1 838 0 1 838
Muilta 2 111 7 120 1 620 6 097

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0 2 087 2 453
Muille 1 392 1 594 120 85
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 487 8 486 22 575 26 971

9 Satunnaiset erät (1 000 €)
Saadut konserniavustukset 0 0 20 000 25 000
Annetut konserniavustukset 0 0 -6 180 0
Yhteensä 0 0 13 820 25 000

Emoyhtiö
200910 Tilinpäätössiirrot (1 000 €) 2008

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
Poistoeron muutos (lis. +, väh. -) 47 140 0

Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen 
ja laskennalliseen verovelkaan.

Konserni
2009

Emoyhtiö
200911 Tuloverot (1 000 €) 2008 2008

Tuloverot satunnaisista eristä 0 0 0 6 500
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 4 349 26 973 0 13 593
Laskennallisen verovelan muutos 5 508 -3 232 0 0
Yhteensä 9 857 23 741 0 20 093
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12  Pysyvät vastaavat (1 000 €)

Konserni 2009 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike- 
arvo

Konserni-
liikearvo Yht.

Maa- ja 
vesialueet

Raken-
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki 
yhteensä

Hankintameno 1.1. 30 560 690 17 752 49 003 57 240 307 249 1 875 224 45 080 22 497 2 307 291 2 356 293
Muuntoerot 7 0 8 14 0 -4 9 -3 -3 -1 14
Lisäykset 60 496 0 0 60 496 3 442 4 464 816 326 10 337 107 834 942 401 1 002 898
Vähennykset -51 112 0 -150 -51 261 -1 416 -6 137 -1 654 152 -29 219 -22 494 -1 713 418 -1 764 679
Uudelleenarvostus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siirrot erien välillä 1 155 0 0 1 155 573 2 914 61 756 1 515 -68 273 -1 514 -359
Hankintameno 31.12. 41 106 690 17 611 59 407 59 839 308 486 1 099 163 27 710 39 562 1 534 759 1 594 166
Kertyneet poistot 1.1. -23 791 -502 -8 961 -33 253 0 -123 866 -966 819 -24 990 0 -1 115 675 -1 148 928
Muuntoerot -7 0 -594 -600 0 0 -27 -1 0 -28 -628
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot

19 537 0 395 19 932 0 1 845 852 395 19 165 0 873 404 893 336

Tilikauden poisto -3 167 -39 -6 391 -9 598 0 -10 872 -94 985 -3 565 0 -109 422 -119 019
Arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12. -7 428 -541 -15 551 -23 520 0 -132 893 -209 435 -9 392 0 -351 720 -375 240
Kirjanpitoarvo 31.12. 33 678 149 2 060 35 888 59 839 175 593 889 728 18 318 39 562 1 183 039 1 218 926

Konserni 2008 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike- 
arvo

Konserni-
liikearvo Yht.

Maa- ja 
vesialueet

Raken-
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki 
yhteensä

Hankintameno 1.1. 27 172 663 14 328 42 163 59 897 259 356 1 795 374 42 943 62 935 2 220 504 2 262 667
Muuntoerot 1 -23 -150 -172 -13 -15 -35 -13 -1 -77 -249
Yritysostot 0 0 3 582 3 582 0 0 0 0 0 0 3 582
Lisäykset 620 50 66 736 105 91 17 305 945 87 217 105 663 106 399
Yritysmyynnit 0 0 -3 -3 0 -6 0 0 0 -6 -9
Vähennykset -10 0 -70 -80 -5 553 -2 610 -6 183 -818 -748 -15 913 -15 993
Uudelleenarvostus 0 0 0 0 -106 0 0 0 0 -106 -106
Siirrot erien välillä 2 776 0 0 2 776 2 910 50 433 68 763 2 025 -126 906 -2 774 2
Hankintameno 31.12. 30 560 690 17 752 49 003 57 240 307 249 1 875 224 45 080 22 497 2 307 291 2 356 293
Kertyneet poistot 1.1. -19 149 -410 -6 397 -25 956 0 -114 824 -880 237 -23 943 0 -1 019 005 -1 044 960
Muuntoerot 7 23 114 144 0 1 31 13 0 46 190
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot

-1 472 0 -10 -1 482 0 1 529 4 125 2 263 0 7 917 6 436

Tilikauden poisto -3 178 -115 -2 665 -5 957 0 -10 572 -90 737 -3 324 0 -104 633 -110 590
Arvonalennukset 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 0 -3
Kertyneet poistot 31.12. -23 791 -502 -8 961 -33 253 0 -123 866 -966 819 -24 990 0 -1 115 675 -1 148 928
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 769 189 8 792 15 749 57 240 183 383 908 406 20 090 22 497 1 191 616 1 207 365

Emoyhtiö 2009 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Raken-
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki 
yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 586 55 760 294 081 26 835 11 598 2 732 391 007 393 593
Lisäykset 31 895 3 442 4 065 800 540 9 983 38 630 856 659 888 554
Vähennykset 0 -521 -342 -13 0 0 -876 -1 232
Siirrot erien välillä 182 573 3 007 1 421 0 -5 454 -452 -270
Hankintameno 31.12. 34 662 59 254 300 811 828 782 21 581 35 909 1 246 338 1 280 645
Kertyneet poistot 1.1. -1 379 0 -121 766 -17 615 -4 600 0 -143 981 -145 360
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot

0 0 218 13 0 0 231 231

Tilikauden poisto -410 0 -10 321 -2 835 -736 0 -13 892 -14 303
Kertyneet poistot 31.12. -1 789 0 -131 869 -20 437 -5 336 0 -157 642 -159 432
Kirjanpitoarvo 31.12. 32 873 59 254 168 942 808 345 16 245 35 909 1 088 696 1 121 213

Emoyhtiö 2008 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Raken-
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki 
yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 411 58 103 245 741 20 275 10 830 46 831 381 779 384 190
Lisäykset 15 105 0 0 0 17 953 18 058 18 073
Vähennykset 0 -5 359 -2 093 -418 -802 0 -8 671 -8 671
Siirrot erien välillä 160 2 910 50 433 6 977 1 571 -62 051 -160 0
Hankintameno 31.12. 2 586 55 760 294 081 26 835 11 598 2 732 391 007 393 593
Kertyneet poistot 1.1. -969 0 -113 202 -15 365 -4 721 0 -133 288 -134 258
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot

0 0 1 460 418 802 0 2 679 2 679

Tilikauden poisto -410 0 -10 024 -2 668 -681 0 -13 372 -13 782
Kertyneet poistot 31.12. -1 379 0 -121 766 -17 615 -4 600 0 -143 981 -145 360
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 207 55 760 172 315 9 220 6 999 2 732 247 026 248 232

Maa- ja 
vesialueet

Maa- ja 
vesialueet
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13 Sijoitukset (1 000 €)
Osuudet 

saman 
konsernin 

yrityksissä

Saamiset 
saman 

konsernin 
yrityksiltä

Osuudet 
osakkuus-
yhtiöissä

Saamiset 
osakkuus-

yhtiöiltä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet

Muut 
saamiset

Yhteensä 

Konserni 2009
Hankintameno 1.1. 0 0 2 029 1 094 2 399 12 095 17 616
Lisäykset 0 0 500 3 043 320 0 3 863
Vähennykset 0 0 0 -2 068 -320 -12 048 -14 437
Hankintameno 31.12. 0 0 2 529 2 068 2 399 46 7 042
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 295 0 0 0 295
Osuus tuloksista 0 0 -505 0 0 0 -505
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 -210 0 0 0 -210
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 2 319 2 068 2 399 46 6 832

Konserni 2008
Hankintameno 1.1. 0 0 3 448 942 1 175 17 615 23 180
Lisäykset 0 0 1 510 1 228 0 1 738
Vähennykset 0 0 -1 421 -358 -3 -5 520 -7 302
Hankintameno 31.12. 0 0 2 029 1 094 2 399 12 095 17 616
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 199 0 0 0 199
Osuus tuloksista 0 0 96 0 0 0 96
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 295 0 0 0 295
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 2 324 1 094 2 399 12 095 17 911

Emoyhtiö 2009
Hankintameno 1.1. 288 021 347 579 210 0 2 102 12 048 649 961
Lisäykset 0 749 1 339 2 068 212 0 4 369
Yritysmyynnit 0 0 0 0 0 0 0
Vähennykset -209 664 -345 989 0 0 0 -12 048 -567 701
Hankintameno 31.12. 78 357 2 339 1 549 2 068 2 315 0 86 629
Kirjanpitoarvo 31.12. 78 357 2 339 1 549 2 068 2 315 0 86 629

Emoyhtiö 2008
Hankintameno 1.1. 288 021 360 030 2 298 358 878 17 432 669 017
Lisäykset 0 67 915 0 0 1 227 0 69 142
Yritysmyynnit 0 0 -2 088 -358 0 0 -2 445
Vähennykset 0 -80 366 0 0 -3 -5 384 -85 753
Hankintameno 31.12. 288 021 347 579 210 0 2 102 12 048 649 961
Kirjanpitoarvo 31.12. 288 021 347 579 210 0 2 102 12 048 649 961

Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja. 

Konserni 
2009 2008

Emoyhtiö
2009 2008

Jälleenhankintahinta 0 12 508  0 12 508
Kirjanpitoarvo 0 12 048 0 12 048
Erotus 0 460 0 460
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Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet

Konsernin 
omistusosuus-%

Emoyhtiön 
omistusosuus-%Konserniyritykset

Avecra Oy, Helsinki 60 100
Transpoint Oy Ab, Helsinki 100 100
Transpoint Cargo Oy, Helsinki 100 0
Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
PL Fleet Oy, Kirkkonummi 100 0
Oy Logis Ab, Helsinki 100 100
Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
Transpoint International (LV) AS, Latvia 100 0
Transpoint International (LT) UAB, Liettua 100 0
Transpoint International (PL) Sp. z o.o., Puola 100 0
Transpoint International (HU) Kft, Unkari 51 0
Transpoint International (CZ) s.r.o., Tsekki 51 0
Transpoint International (SK) s.r.o., Slovakia 100 0
Transpoint International (UK) Ltd, Iso-Britannia 60 0
OOO Transpoint International (RU), Venäjä 100 0
Oy VR-Rata Ab, Helsinki 100 100
Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
AS VR-Track, Viro 100 0
SIA VR-Track, Latvia 100 0
OOO VR-Track, Venäjä 99 1
Corenet Oy, Helsinki 60 60
Rautatieasunnot Oy, Helsinki 100 100
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4

Osakkuusyritykset
SeaRail Oy, Helsinki 50 50
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3
Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
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Konserni
2009

Emoyhtiö
200914  Vaihto-omaisuus (1 000 €) 2008 2008

Aineet ja tarvikkeet 90 639 84 783 56 021 0
Keskeneräiset tuotteet 1 862 7 865 0 0
Ennakkomaksut 32 1 211 0 0
Yhteensä 92 533 93 859 56 021 0

15 Saamiset (1 000 €)
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset 1 498 1 487 217 0
Laskennallinen verosaaminen 11 694 3 386 13 930 0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 13 191 4 873 14 147 0

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

Myyntisaamiset 8 0 2 673 1 537
Lainasaamiset 0 0 1 240 79 206
Muut saamiset 0 0 22 229 25 352
Siirtosaamiset 0 0 31 528

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset 112 48 112 0

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 112 196 122 061 39 606 212
Lainasaamiset 0 2 0 0
Muut saamiset 966 11 899 1 447 10 843
Siirtosaamiset 35 663 22 395 9 552 1 118

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 148 945 156 404 76 888 118 796

Siirtosaamisten olennaisimmat erät 
Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat myyntien ja kulujen jaksotuseriä 8 M€ sekä verosaatavat 20 M€.

16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
Jälleenhankintahinta 140 786 134 944 140 786 134 944
Kirjanpitoarvo 140 403 134 795 140 403 134 795
Erotus 383 149 383 149

Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion 
joukko velkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
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TASEEN LIITETIEDOT

Konserni
2009

Emoyhtiö
200917 Oma pääoma (1 000 €) 2008 2008

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013

Arvonkorotusrahasto 1.1. 4 4 0 0
Tilikauden muutos -4 0 0 0
Arvonkorotusrahasto 31.12. 0 4 0 0

Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
Tilikauden muutos 0 0 0 0
Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754

Sidottu oma pääoma yhteensä 895 821 895 826 895 767 895 767

Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 422 494 421 451 176 325 171 708
Osingonjako 0 -55 065 0 -54 800
Muuntoerot -197 -53 0 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 422 297 366 333 176 325 116 908

Tilikauden voitto 18 367 56 160 36 249 59 417

Vapaa oma pääoma yhteensä 440 664 422 494 212 574 176 325

Oma pääoma yhteensä 1 336 485 1 318 319 1 108 341 1 072 092

Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
Voitto edellisiltä tilikausilta 176 325 116 908
Tilikauden voitto 36 249 59 417
Yhteensä 212 574 176 325

Konserni
2009

Emoyhtiö
200918 Varaukset (1 000 €) 2008 2008

Vapaaehtoiset varaukset
Asuintalovaraus 1 257 1 257 – –

Vapaaehtoiset varaukset on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja laskennalliseen verovelkaan.

Pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset 7,6 M€ (4,7 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuu korjausten 
kuluista, 1,7 M€ (1,1 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 0,3 M€ (1,8 M€), radioverkon purkami-
sesta aiheutuvista tulevista kuluista 0,9 M€ (0,9 M€), ympäristövarauksista 0,6 M€ (0,6 M€), sekä konsernin muutosten ja 
uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 4,1 M€.

Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 0,6 M€ (0,3 M€) sekä yhtiön rakenteiden muutosten ja 
uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 4,1 M€.

Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron 
vaikutus taseeseen
Vapaaehtoiset varaukset 1 257 1 257
Poistoero 211 058 157 720

212 315 158 977

Siirto omaan pääomaan 156 188 116 679
Laskennallinen verovelka 55 202 41 334
Vähemmistöosuus 925 964

212 315 158 977
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Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Konserni

2009 2008
Laskennalliset verosaamiset

Jaksotuseroista 11 694 3 386

Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista 55 524 41 678

Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron 
vaikutus tuloslaskelmaan

Vapaaehtoisten varausten muutos 0 85
Poistoeron muutos 53 337 -10 137

53 337 -10 053

Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 39 508 -7 731
Laskennallisen verovelan muutos 13 868 -2 614
Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos -39 292

53 337 -10 053

Konserni
2009

Emoyhtiö
200919 Vieras pääoma (1 000 €) 2008 2008

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 675 1 766 0 0
Muut pitkäaikaiset lainat 327 363 314 341
Saadut ennakot 242 281 0 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 244 2 410 314 341

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 
viiden vuoden kuluttua

Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Velat muille yrityksille
Lainat rahoituslaitoksilta 424 2 0 0
Ostovelat 60 778 50 709 35 216 3 288
Siirtovelat 113 211 147 473 68 734 5 204
Muut velat 37 006 37 364 14 348 1 122
Saadut ennakot 1 463 1 715 420 244

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 0 0 3 971 2 256
Siirtovelat 0 0 331 0
Muut velat 0 0 60 890 68 921
Saadut ennakot 0 3 936 4 12

Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat 40 87 40 0

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 212 922 241 285 183 954 81 047

Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat, 94 M€ (97 M€).
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TASEEN LIITETIEDOT

Konserni
2009

Emoyhtiö
200920 Vastuusitoumukset (1 000 €) 2008 2008

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 1 177 1 177 0 0
Annetut kiinnitykset 1 500 1 500 0 0

Velat, joiden vakuudeksi annettu käyttöomaisuutta
Rahalaitoslainat 0 16 0 0
Annetut vakuudet 0 62 0 0

Muut vastuusitoumukset 187 873 205 069 187 426 205 710
Annetut vastuusitoumukset yhteensä 189 373 206 631 187 426 205 710

Kenen puolesta annetut vastuut  
Omasta puolesta 121 740 129 648 67 372 0
Konserniyritysten puolesta 0 0 52 418 128 727
Muiden puolesta 67 634 76 983 67 636 76 983

189 374 206 631 187 426 205 710
Leasingvastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 8 857 9 295 1 691 3
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 73 315 90 080 49 399 15

Yhteensä 82 172 99 375 51 090 18

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten tulevat maksut 14 655 11 719 0 0

Konserni on tehnyt käyttöomaisuushankintoihin liittyviä sitoumuksia 114,1 M€ vuosille 2010–2013. Emoyhtiö on tehnyt 
sopimuksen Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 20 makuuvaunun vuokraamisesta 25 vuodeksi. Vaunujen toimitukset alkavat 
kesäkuussa 2010 ja päättyvät maaliskuussa 2011.

Konserni
2009

Emoyhtiö
200921 Johdannaiset (1 000 €) 2008 2008

Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 36 284 44 520 36 284 44 520

Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joista viimeiset erään-
tyvät vuoden 2033 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.

Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -4 334 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän 
ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää 
arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

Öljyjohdannaiset (8600 Metric Tons)
Myyntioptiot
Käypä arvo -87 0 0 0
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 8 600 0 0 0

Osto-optiot
Käypä arvo 308 0 0 0
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 8 600 0 0 0

Yhteensä
Käypä arvo 221 0 0 0
Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 8 600 0 0 0

Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2011. Öljyoptioiden käypä arvo on tilin-
päätöspäivänä 221 t€. Öljyoptioiden käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät 
arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyoptioiden käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
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Konserni
2009

Emoyhtiö
2009Sähköjohdannaiset 2008 2008

Käypä arvo 72 082 0 72 082 0
Kohde-etuuden arvo -13 261 0 -13 261 0

Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu kirjanpitoon. 

22 Riita-asiat
Korkein oikeus tuomitsi Componenta CPC Oy:n maksamaan korvausta viallisiksi havaittujen pyöräkertojen toimituksesta. 
Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.

23 Konsenin tunnusluvut 2009 2008 2007 2006 2005

Toiminnan laajuus 
Liikevaihto M€ 1 399 1530 1334 1 265 1 197
Tase M€ 1 630 1623 1594 1 553 1 512
Bruttoinvestoinnit M€ 134 112 119 110 210
– suhteessa liikevaihtoon % 9,5 7,3 8,9 8,7 17,6
Henkilöstö keskimäärin 12 376 12 516 12 540 12 663 12 791

Kannattavuus
Liikevoitto M€ 28,9 74,4 87,1 85,2 61
– suhteessa liikevaihtoon % 2,1 4,9 6,5 6,7 5,1
Tulos M€ 18,4 56,2 66,4 63,1 46
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 2,4 6,3 7,2 7,0 5,4
Oman pääoman tuotto (ROE) % 1,5 4,4 5,3 5,2 3,9

Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 83,0 82,4 84,1 83,6 82,8

Maksuvalmius
Quick Ratio 1,5 1,3 1,4 1,2 0,8

x 100

x 100

x 100

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma – korottomat velat

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut)
Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä – tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos)
Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus)
Taseen loppusumma – saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot

Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) – osatuloutussaatavat
Lyhytaikaiset velat – saadut ennakot
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HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

TILINTARKASTUS KERTOMUS
VR-Yhtymä Oy:n osakkeenomistajille
Olemme tarkastaneet VR-Yhtymä Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikau-
delta 1.1.–31.12.2009. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslas-
kelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne anta-
vat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista 
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito 
on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä 
tilin tarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua 
ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuk-
sessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ja toimi-
tusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen 
oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilin-
päätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimen-
piteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. 
Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat  212,6 miljoonaa euroa, 
josta tilikauden voitto oli 36,2 miljoonaa euroa.
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että jakokelpoiset varat, 212 574 458 euroa 
jätetään omaan pääomaan.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2010

 Lauri Ratia Christer Granskog Maaret Heiskari 

 Lauri Ihalainen Antti Mäkelä Soili Suonoja 
 
 Arja Talma  Markku Tapio Mikael Aro
   Toimitusjohtaja  
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VR-YHTYMÄ OY:N HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO
VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön tilikaudelta 
1.1.–31.12.2009 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastajien antaman tilintar-
kastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto on päättänyt lausuntonaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma 
ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistetaan ja että tilinpäätöksen osoittaman 
voiton suhteen toimitaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto toteaa, että sen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita on noudatettu ja että hallinto-
neuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

 Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2010

 Matti Ahde Eero Akaan-Penttilä  Katja Alvoittu Thomas Blomqvist 

 Timo Korhonen  Raili Myllylä  Lauri Oinonen Aino-Kaisa Pekonen

  Satu Taiveaho  Raija Vahasalo Raimo Vistbacka Peter Östman

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityk-
semme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimen-
piteitä lausuntoamme varten.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallintoneuvoston ja halli-
tuksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen 
käsittelystä  on osakeyhtiölain mukainen. 

 Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2010

 KPMG Oy Ab
 Petri Kettunen, KHT Jorma Nurkkala, KHT, JHTT
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SANASTO

Auditointi
Johtamisjärjestelmän auditoinnissa arvioidaan, miten 
hyvin organisaatio toteuttaa järjestelmän asettamia 
vaatimuksia.

CER
Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö 
(Community of European railway and infrastructure 
companies).

Ekosähkö
Uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten vesi- tai tuulivoi-
malla, puupolttoaineilla tai aurinkokennoilla, tuotettua 
sähköä. Sen tuotanto ei aiheuta hiilidioksidin netto-
päästöjä, eikä se siis vaikuta ilmastoon haitallisesti. 
Vesivoimasta ekosähköksi lasketaan vain niin sanottu 
vanha vesivoima, sillä uusien  koskien valjastaminen ja 
tekoaltaiden rakentaminen aiheuttaa ympäristöhait-
toja.

Ekotehokkuus
Tuotteen aiheuttama ympäristörasitus verrattuna sen 
tarjoamaan hyötyyn, kuten palveluun tai taloudelli-
seen tulokseen.

Energiajäte
Sekajätteestä lajiteltua jätettä, josta saadaan poltta-
malla lämpöä ja sähköä. Energiajätteen kerääminen 
vähentää  ympäristökuormitusta, sillä kaatopaikkajät-
teen määrä vähenee ja energiaa tuotetaan kierrätetys-
tä aineesta.

Fossiiliset polttoaineet
Hiilipohjaisia, uusiutumattomia polttoaineita tai niiden 
johdannaisia, kuten bensiini, dieselöljy, kevyt polttoöl-
jy, kivihiili ja maakaasu.

GRI 
GRI eli Global Reporting Initiative on kansainvälinen 
yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto. Sen tavoitteena 
on muun muassa yhtenäistää raportoinnin mittaamista 
ja kehittää yhteiskuntavastuun raportoinnin käytäntöjä 
tilinpäätös raportointia vastaavalle tasolle maailman-
laajuisesti.

Havainnointimittaus/-kierros
Mittaus, jolla kartoitetaan työpisteen työturvallisuutta 
ja lasketaan kohteen turvallisuusindeksi. Mittauksen 
aikana tarkastetaan esimerkiksi suojavarusteet, koneet 
ja laitteet.

Henkilökilometri, hkm
Henkilöliikenteen suoritteen yksikkö, yhden matkusta-
jan kulkema yhden kilometrin matka.

Hiilidioksidi, CO2
Fossiilisten polttoaineiden palaessa syntyvä kasvihuo-
nekaasu, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta.

Hulevesi
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaa-
vilta  pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä.

Inhibiitti
Inhibiitti on kemiallisia reaktioita hidastava aine. Inhi-
biittejä käytetään moottoriöljyjen ja pakkasnesteiden 
lisäaineina estämään muun muassa korroosiota.

Ilmastonmuutos
Maan ilmastossa tai paikallisissa ilmastoissa tapah-
tuva muutos. Suomen kielessä ilmastonmuutoksella 
on tarkoitettu viime aikoina yleensä ihmisen toimista 
johtuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.

Kappaletavarakuljetus
Kuljetus, jossa samassa kuormatilassa on useiden 
asiakkaiden yleensä kooltaan pieniä lähetyksiä. Kulje-
tukset koostuvat erillisistä nouto-, runko- ja jakelukul-
jetuksista.

Kasvihuonekaasut
Kaasuja, jotka ilmakehään päästyään voimistavat 
ilmastonmuutosta. VR:n toiminnan seurauksena kasvi-
huonekaasuista syntyy lähinnä hiilidioksidia.

Kehärata
Suunnitteilla oleva, noin 18 kilometriä pitkä rautatie-
yhteys Vantaalla Martinlaakson-radan päästä Helsin-
ki–Vantaan lento aseman kautta pääradalle. Radan 
rakentaminen käynnistyi vuonna 2009.

Kokojuna
Muodostuu pääasiassa samanlaisista tavaravaunuista, 
joilla kuljetetaan vain yhdentyyppistä rahtia yleensä 
samalta kuormauspaikalta yhteen määränpäähän.

Liikennevirasto
Uusi liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liiken-
nevirasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Ratahallintokes-
kuksen tehtävät siirtyivät Liikenneviraston rautatie-
osastolle, joka huolehtii rataverkon ylläpitämisestä, 
rakentamisesta ja kehittämisestä. Virasto vastaa myös 
rataverkon kunnosta ja liikenteen ohjauksesta. 
www.liikennevirasto.fi 

Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi)
Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen 
turvallisuusvirasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Rauta-
tieviraston tehtävät siirtyivät TraFin rautatietoimialan 
vastuulle. TraFin vastuulle kuuluu muun muassa Suo-
men rautatieturvallisuuden kehittäminen. 
www.trafi .fi 

LIPASTO
VTT:n Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja 
energian kulutuksen laskentajärjestelmä. 
http://lipasto.vtt.fi /
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Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)
Oikeusministeriön alainen virasto, joka tutkii Suomes-
sa sattuneet suuronnettomuudet riippumatta niiden 
laadusta sekä kaikki ilmailu-, vesiliikenne- ja raidelii-
kenneonnettomuudet tai niiden vaaratilanteet. 
www.onnettomuustutkinta.fi 

OSJD
Itä-Euroopan, IVY-maiden ja muutamien Aasian 
maiden rautateiden yhteistyöjärjestö (Organisation for 
Railway Cooperation).

Perinnemaisema
Maaseutumaisema, joka on muovautunut perinteis-
ten maankäyttötapojen, kuten laidunnuksen ja niiton 
seurauksena. Perinnemaisemia ovat muiden muassa 
niityt, kedot, hakamaat, metsälaitumet ja merenran-
taniityt.

Radan päällysrakenne
Radan päällysrakenne koostuu tukikerroksesta sekä 
raiteesta. Tukikerros on yleensä sepeliä. Se pitää rai-
teen oikeassa asennossa, jakaa kuormia ja muodostaa 
raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Raide koostuu 
ratapölkyistä, ratakiskosta, kiinnitys- ja jatkososista 
sekä vaihteista ja muista erikoisrakenteista.

Sähkömoottorijuna
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen Sm1-, Sm2- ja 
kaupunkijunat (Sm4 ja Sm5) sekä kaukoliikenteen Pen-
dolinot (Sm3). Käytetään myös nimitystä sähköjuna.

Sähköveto
Sähköenergiaa käyttävä sähköveturi tai sähkömootto-
rijuna.

Taloudellinen ajotapa
Taloudellisella ajotavalla tähdätään energiankulu-
tuksen vähentämiseen. Käytännössä se tarkoittaa 
maaston, käytettävissä olevan ajoajan ja junan liike-
energian tehokasta hyödyntämistä sekä liikennetilan-
teiden ennakoimista.

Telematiikka
Tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirtotekniikan samanaikais-
ta käyttöä. Sana telematiikka on yhdistelmä sanoista 
tele tekniikka ja informatiikka.

Tonnikilometri, tkm
Tavaraliikenteen suoriteyksikkö, joka tarkoittaa yhden 
tonnin kuorman kuljettamista yhden kilometrin mat-
kan.

Transitokuljetukset
Suomen kautta kolmanteen maahan suuntautuvaa 
liiken nettä . Pääosa VR:n transitokuljetuksista tulee 
Venäjältä ja jatkaa Suomen satamien kautta länteen.

Työterveys- ja työturvallisuussertifi kaatti
Osoitus siitä, että yrityksen työterveyden ja työturval-
lisuuden hallintajärjestelmä on auditoinnissa todettu 
OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

Täyttöaste
Mittaa kuljetetun kuorman suhdetta maksimikuor-
maan.

UIC 
Kansainvälinen rautatieliitto (International Union of 
Railways). www.uic.asso.fr

UITP
Kansainvälinen julkisen liikenteen liitto (International 
Association- of Public Transport). 
www.uitp.org

Vaaralliset aineet
Aineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, 
ympäristölle tai omaisuudelle myrkyllisyytensä, syö-
vyttävyytensä, räjähdys-, palo- tai säteilyvaarallisuu-
tensa tai muun ominaisuutensa vuoksi.

Vaihtotyö
Ratapihoilla tapahtuva vaunujen siirtely ja junien 
kokoonpano sekä vaunujen toimittaminen asiakkaiden 
käyttöön kuormaus- ja purkupaikoille. 

VAK
Vaarallisten aineiden kuljetukset. Ks. vaaralliset aineet.

Varmennus
Johtamisjärjestelmän varmennuksessa ulkopuolinen 
asiantuntija arvioi, miten hyvin organisaation rapor-
tointi täyttää annetut raportointikriteerit.

Vetokalusto
Konevoimalla liikkuvat veturit, moottorijunat, pienve-
turit ja rata-autot.

Yhdistetyt kuljetukset
Rahti on koko kuljetuksen ajan samassa yksikössä, ja 
kuljetukseen käytetään vähintään kahta eri kuljetus-
muotoa. Pitkä runkokuljetus toteutetaan rauta- tai ve-
siteitse, lyhyet jakelu- ja noutokuljetukset maanteitse.

Ympäristösertifi kaatti
Osoitus siitä, että yrityksen ympäristöasioiden hallinta-
järjestelmä on auditoinnissa todettu ISO 14001 -stan-
dardin mukaiseksi.
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VR:n vastuuraportoinnin koordinointiryhmä
HR- ja kehityspäällikkö Anna Alihaanperä (Avecra Oy)
Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Anu Asikainen (Oy VR-Rata Ab)
Tiedottaja Carola Björklöf
Henkilöstökonsultti Pirjo Holmberg 
HR-asiantuntija Aleksi Mäki
Turvallisuuspäällikkö Kari Karjalainen
Tiedottaja Kaisa Keronen
Asiakaspalvelujohtaja Antti Korhonen (VR Henkilöliikenne)
Talouspäällikkö Soili Korhonen (Oy VR-Rata Ab)
Talousjohtaja Heli Ollila
Markkinointipäällikkö Tomi Pokki (Corenet Oy)
Laskentajohtaja Oiva Peltokoski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Heikki Ruuhijärvi (VR Logistiikka)
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Vesa Stenvall
Viestintäjohtaja Hanna von Wendt

Raportista voi antaa palautetta ja lähettää kysymyksiä osoitteella 
viestinta@vr.fi .

Toimitus:
VR-Yhtymä Oy, viestintä

Valokuvat:
Leif Rosnell ja Soile Laaksonen

Ulkoasu:
Mainostoimisto Huvila Oy

Paino:
Lönnberg Painot Oy

VR-Yhtymä Oy 
PL 488
(Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki
Puh. 0307 10
www.vr.fi 

Oy VR-Rata Ab 
PL 488
(Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki
Puh. 0307 10
www.vr-rata.fi 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Postintaival 3
00240 Helsinki
Puh. 0307 15
www.pohjolanliikenne.fi 

Avecra Oy 
Ratapihantie 6
00520 Helsinki
Puh. 0307 14
www.avecra.fi 

Corenet Oy 
PL 488
(Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki
Puh. 0307 17
www.corenet.fi 

VASTUUHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT
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VR lyhyesti

VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikka-
palveluja tarjoava konserni. Lisäksi konserni 
tarjoaa ratojen rakentamisen ja kunnossapidon 
palveluja. Konserniin kuuluvat myös catering- ja 
ravintolapalveluja sekä telepalveluja tarjoavat 
 yhtiöt. VR-konserni koostuu viidestä divisioonasta , 
jotka ovat Henkilöliikenne, Logistiikka, Palvelut ja 
tuotanto, Oy VR-Rata Ab sekä Venäjä ja kansain-
väliset toiminnot. VR-konsernin palveluksessa 
työskentelee noin 12 500 henkilöä.

VR siirtyi viime keväänä uuteen vihreään yritys-
ilmeeseen ja otti samalla käyttöön sloganin 
Yhteisellä matkalla. Se kertoo, että koko VR-
konserni ja sen henkilöstö tekevät töitä sen puo-
lesta, että kuljetukset pääsevät määränpäähänsä 
turvallisesti, mukavasti ja ympäristöystävällisesti. 
Yhteinen matka on myös tämän vuosiraportin eli 
yhdistetyn vuosikertomuksen ja vastuuraportin 
kuvituksen teemana.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO 
VUONNA 2010
• VR-konsernin vuosiraportti julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja 

venäjäksi.

• Osavuosikatsaukset julkaistaan huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. 

• Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Vuosiraportti ja osavuosikatsaukset ovat luettavissa Internetissä 
 VR-konsernin nettisivuilla osoitteessa www.vr-konserni.fi .

• Julkaisuja voi tilata Internetistä osoitteesta www.vr-konserni.fi 
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VR-Yhtymä Oy
PL 488

(Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki

Puh. 0307 10
www.vr.fi 

Yhteisellä matkalla

Vuosiraportti 2009

Vuosiraportti 2009 
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