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VR Group

VR-Yhtymä Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna
2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia.
Vertailukelpoisuutta vuoteen 2014 heikentää Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut
irtautuminen konsernista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta
2014.

VR Group koostuu kolmesta liiketoiminnosta: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja
kauko- ja lähiliikenteessä sekä junilla että linja-autoilla, VR Transpoint harjoittaa
logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa ja infraan keskittynyt VR Track
tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa
rautatiemateriaaleja.

VR Groupin liiketoimintojen markkina-alueet ovat Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

VR Group vuosiraportti
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VR Group organisaatio
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2015 tuloksesta muodostui markkinatilanteeseen nähden kelvollinen, vaikka
edellisvuoden ennätystasolle ei ylletty. Suomen teollisuuden pitkittyneestä
matalasuhdanteesta ja idän liikenteen volyymien pienenemisestä huolimatta
tavaraliikenne säilytti hyvän kannattavuuden. VR Trackin tulos säilyi edellisvuoden
tasolla. Joukkoliikenteen kova hintakilpailu vaikutti matkustajaliikenteen liikevaihtoon
ja kannattavuuteen. Hintakilpailun seurauksena joukkoliikenteen lipunhinnat ovat
laskeneet pysyvästi aiempaa huomattavasti alemmalle tasolle.

Kesän tarjouskampanjat käänsivät matkustajamäärät kasvuun ja kasvu jatkui koko
loppuvuoden ajan. Helmikuussa 2016 julkistetulla hinnoittelu-uudistuksella tavoitellaan
matkustajamääriin huomattavaa lisäkasvua. Keskihinnan lasku on kuitenkin niin suuri,
että kaukoliikenteen kannattavuus edellyttää merkittäviä kustannussäästöjä.

VR Group käynnisti syksyllä mittavat toimenpiteet, joilla tavoitellaan 50 miljoonan
euron vuotuisia kustannussäästöjä. Henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin noin 550
henkilöä. Pääosa toimenpiteistä toteutetaan vuoden 2016 aikana. Sekä yhtiön että

Toimitusjohtajan katsaus

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 6



erityisesti henkilöstön kannalta oli erittäin ikävää, että syksylle suunnitellun prosessin
aikataulu venyi, eikä työnantaja voinut antaa kaikilta osin päätöksiään vuoden 2015
loppuun mennessä.

VR-konsernin suuret kalustoinvestoinnit etenivät suunnitellussa aikataulussa. Viimeiset
tilaamamme kaksikerroksiset ravintolavaunut vastaanotettiin keväällä. Myös
ohjausvaunujen toimitukset jatkuivat. Uudella sähköveturilla ajettiin testiliikennettä,
ensimmäinen Suomen oloihin räätälöity veturi saapui alkaneen vuoden tammikuussa.
Kaupallinen liikenne uusilla vetureilla alkaa vuoden 2017 alkupuolella.

Toukokuussa 2015 VR ja Helsingin Seudun Liikenne (HSL) allekirjoittivat aiesopimuksen
HSL-alueen lähijunaliikenteen hoitamisesta kesään 2021 saakka. Varsinainen sopimus
allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Uusi sopimusrakenne mahdollistaa kilpailun
avaamisen, mutta toisaalta riittävä siirtymäkausi varmistaa häiriöttömän siirtymisen
kilpailtuun maailmaan. Yhdessä henkilöstön kanssa sovittu tehostaminen mahdollistaa
HSL:lle yli 30 miljoonan euron kustannussäästöt sopimuskauden aikana. Sopimukseen
pääseminen on erittäin merkittävä asia VR-konsernille, ja osoitus siitä, miten
kilpailukykyä on mahdollista parantaa paikallisesti sopien.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kertonut tavoitteekseen nopeuttaa kilpailun
avaamista rautateiden matkustajaliikenteessä. VR Groupilla on sopimus
yksinoikeudesta vuoden 2024 loppuun asti. VR Group on tähänkin asti kannattanut
kilpailua, kunhan pelisäännöt ovat selvät ja reilut kaikille osapuolille. VR Group on
valmis keskustelemaan siitä, miten kilpailu voitaisiin käytännössä avata. Selvitettäviä
asioita ovat niin henkilöstön asema kuin yksinoikeuden vastineena ajettavan
velvoiteliikenteen tulevaisuus. Yksi merkittävimmistä kilpailun avautumisen haasteista
on rataverkon huono välityskyky ja kunto.

VR Group on useamman vuoden tehostamisen jälkeenkin erittäin merkittävä työllistäjä,
jonka palveluksessa on kotimaassa yli 8 000 henkilöä. Osinkoja, veroja ja
veroluonteisia maksuja konserni maksoi yli 460 miljoonaa euroa valtiolle ja kunnille
vuonna 2015.

Vuoden 2015 aikana henkilöstö keskusteli siitä, minkälainen työpaikka VR Group on ja
miten konsernin arvot ohjaavat arjen toimintaa. Tulokseksi saatiin runsaasti ideoita
toiminnan kehittämiseen.

Käynnissä olevan turvallisuusohjelman tavoitteena on, että jokainen työntekijä
ymmärtää turvallisuuden merkityksen ja osaa työskennellä turvallisesti. Ohjelmassa
painotetaan ennakoivaa ja päivittäistä turvallisuustyötä. Vuonna 2015 saavutettiin
työturvallisuustavoitteet.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja siihen vastaaminen edellyttää
johdonmukaisia toimia kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Rautatieliikenteen
energiatehokkuus ja riippumattomuus fossiilisista energialähteistä antaa erinomaisen
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lähtökohdan vastuulliselle liiketoiminnalle. Vuonna 2015 VR Group liittyi suomalaisten
edelläkävijäyritysten verkostoon, Climate Leadership Counciliin. Jo ennen jäsenyyttä
VR Group on omissa ympäristölupauksissaan sitoutunut energiatehokkuutensa
parantamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.
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Avainluvut 2015
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Huom! Raportin valmistumiseen mennessä Tilastokeskus ei vielä ollut tehnyt vuoden
2015 markkinaosuustutkimusta.

VR GrVR Groupin aoupin avvainlukainlukujauja 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 87,2 87,6 84,7 86,2 79,7 75,8

Lähiliikenteen täsmällisyys, % 92,6 93,4 94,3 93,7 92,1 88,5

Tavaraliikenteen täsmällisyys, % 93,1 93,3 90,9 91,6 87,9 81,0

Liikevaihto, milj. € 1 231,4 1 367,2 1 421,2 1 437,8 1 437,2 1 422,6

Liikevoitto, milj. € 65,4 90,4 70,6 52,3 20,9 43,1

Investoinnit, milj. € 119,8 169,0 185,2 106,5 152,3 152,4

Uusiutuvan energian käyttö

junaliikenteessä, %

71,0 67,0 65,0 64,0 64,0 64,0

Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt

1000 tonnia

70,0 85,0 96,0 101,0 100,0 101,0
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Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet

junamatkustajat, miljardia

henkilökilometriä kohti

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Yli yhden sairauspäivän vaatineiden

tapaturmien tapaturmataajuus*

15,3 18,9 19,1 - - -

Yli yhden sairauspäivän vaatineiden

tapaturmien tapaturmataajuus VR

Trackissa

9,7 14,7 13,8 19,3 24,3

Henkilötyövuodet keskimäärin 8 615 9 689 10 234 11 080 11 391 11 950

Uusien työsuhteiden määrä 670 683 718 928 796 664

* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen
edellisvuosiin.

VR Group lukuina

LLogisogistiikkatiikka 20152015 20142014 MMuutuutosos-- 2013 2012 2011 2010

KKululjejetusmäärtusmääräätt, 1 000 t, 1 000 t % ¹)% ¹)

Junaliikenne 3333 392392 3737 008008 --9,89,8 36 355 35 267 34 827 35 795

Kotimainen 2020 692692 2222 742742 --9,09,0 22 727 23 576 23 505 23 249

Kansainvälinen 1212 700700 1414 266266 --11,011,0 13 628 11 691 11 322 12 545

Itäinen 77 613613 88 231231 --7,57,5 8 075 6 659 6 128 7 429

Transito 44 977977 55 971971 --16,616,6 5 398 4 951 4 966 4 831

Läntinen 110110 6464 71,971,9 155 81 228 285

Autoliikenne 44 968968 55 213213 -4,7-4,7 5 694 7 353 8 480 7 919

YhYhtteenseensää 3838 360360 4242 221221 --9,19,1 42 049 42 620 43 307 43 714

JunaliikJunaliikenentteen teen tonnikilomeonnikilometrittrit,,

milmilj.j.

Kotimainen 55 847847 66 336336 --7,77,7 6 485 6 804 6 797 6 915

Kansainvälinen 22 621621 33 260260 --19,619,6 2 966 2 471 2 598 2 835

Itäinen 11 186186 11 317317 --9,99,9 1 270 1 082 937 1 234

Transito 11 424424 11 939939 --26,626,6 1 689 1 378 1 616 1 541

Läntinen 1212 44 200,0200,0 7 12 45 60

YhYhtteenseensää 88 468468 99 597597 --11,811,8 9 451 9 275 9 395 9 750

MMaatktkusustatajaliikjaliikenneenne

MMaatkatkatt, 1 000 ma, 1 000 matkaatkaa
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Junaliikenne 4) 7575 952952 7171 552552 6,16,1 69 318 69 331 68 376 68 950

Kaukoliikenne 1212 343343 1212 549549 --1,61,6 13 558 13 650 13 274 13 399

Kotimainen 1111 915915 1212 015015 --0,80,8 12 960 13 155 12 832 13 053

Kansainvälinen 428428 534534 --19,919,9 598 495 443 346

Lähiliikenne 6363 609609 5959 003003 7,87,8 55 760 55 681 55 102 55 551

HSL 5656 509509 5151 867867 8,98,9 43 673 43 375 42 946 43 161

Muu 77 100100 77 136136 --0,50,5 12 087 12 306 12 156 12 391

Autoliikenne 3535 172172 3535 591591 --1,21,2 29 057 26 148 23 848 22 731

YhYhtteenseensää 111111 124124 107107 143143 3,73,7 98 375 95 479 92 224 91 681

JunaliikJunaliikenentteen henkilökilomeeen henkilökilometrittrit,,

milmilj.j. 4)4)

Kaukoliikenne 22 927927 22 935935 --0,30,3 3 153 3 131 3 003 3 073

Kotimainen 22 816816 22 797797 0,70,7 2 999 3 003 2 888 2 983

Kansainvälinen 111111 138138 --19,619,6 155 128 115 90

Lähiliikenne 11 187187 11 103103 7,67,6 899 904 879 886

HSL 848848 761761 11,511,5 415 412 408 410

Muu 338338 342342 --1,11,1 484 493 472 476

YhYhtteenseensää 44 114114 44 038038 1,91,9 4 053 4 035 3 882 3 959

VR GrVR Groupin henkilökoupin henkilökununtata 88 615615 99 689689 --11,111,1 10 234 11 080 11 391 11 950

JunaliikJunaliikenentteen enereen energian käytgian käytttö,ö,

%%

junakilometreillä mitattuna

Sähkö 88,488,4 86,586,5 -- 85,5 85,1 84,8 84,9

Dieselpolttoneste 11,611,6 13,513,5 -- 14,5 14,9 15,2 15,1

VVeettokalusokalustton lukon lukumäärumäärää

Sähköveturit 156156 155155 0,60,6 155 155 155 156

Dieselveturit 213213 216216 --1,41,4 221 224 223 224

Sähkömoottorijunat ²) 178178 178178 0,00,0 171 167 158 152

Dieselmoottorijunat 1616 1616 0,00,0 16 16 16 16

VVaunusaunustton lukon lukumäärumäärää
Tavaraliikenteen vaunut 88 854854 99 078078 --2,52,5 9 457 9 817 10 364 10 464
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Matkustajaliikenteen vaunut 11 101101 11 181181 --6,86,8 1 163 1 131 1 102 1 071

Tavaravaunuston tasearvo vuoden 2015

lopussa 133,3 M€.

Suomen rSuomen raatatavverkkerkko ³)o ³)

Ratapituus, ratakm 55 923923 55 944944 --0,40,4 5 944 5 944 5 944 5 919

Sähköistetty ratapituus 33 262262 33 256256 0,20,2 3 172 3 172 3 172 3 073

Raidepituus, raidekm 88 483483 88 485485 --0,00,0 8 523 8 883 8 885 8 862

¹) Muutos-% viittaa muutokseen vuodesta 2014 vuoteen 2015.

²) Sisältää Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n omistamat Sm5-junat ja Oy Karelian Trains Ltd:n omistamat

Allegro-junat.

³) Liikenneviraston omistama rata.
4) Vuodet 2013 ja 2014 eivät ole täysin vertailukelpoisia tilastointitavan muuttumisen vuoksi.
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Toimintaympäristö muuttuu
nopeasti

Suomen valtio omistaa VR Groupin sataprosenttisesti. Omistajan valtaa käyttää
valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö.

Rautatieliikenne on yksityiskohtaisesti säädeltyä. EU:n komissio julkaisi vuoden 2013
alussa ehdotuksen niin sanotusta neljännestä rautatiepaketista, joka sisältää yhteensä
kuusi lainsäädäntöehdotusta. Komission tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen
rautatiealueen luominen, teknisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen ja kotimaan
henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle. Ehdotusten käsittely jatkuu EU:n toimielimissä.
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VR Group toimii kilpaillussa ympäristössä

VR Track saa jokaisen urakkansa tarjouskilpailun kautta. Infra-alan suhdanteen vuoksi
kilpailutilanne on kiristynyt. VR Transpointilla on runsaasti kilpailijoita
autokuljetuksissa, ja rautatiekuljetuksissakin ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet
liiketoimintansa.

Yhteisen raideleveyden ansiosta Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne on
vilkasta. Suomen rautateiden tavaraliikenteestä kolmannes on Venäjän-liikennettä.
Uusi yhdysliikennesopimus avaa idän tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2016 aikana.
Maiden välillä on viisi päivittäistä matkustajajunayhteyttä. Venäjän talouden
kehityksellä on suuri merkitys VR-konsernin liiketoiminnoille. Ruplan kurssin
heikentyminen on vähentänyt venäläisten matkailua Suomeen, ja tämä näkyy myös
Allegro-junien matkustajamäärissä.

VR varautuu rautateiden henkilöliikenteen avautumiseen kilpailulle. VR:llä on vuoden
2024 loppuun asti voimassa oleva yksinoikeus rautateiden matkustajaliikenteeseen,
juna kilpailee jatkuvasti muiden liikennemuotojen, erityisesti linja- ja
henkilöautoliikenteen kanssa. Joukkoliikenteen kireä hintakilpailu on alentanut
matkojen keskihintaa ja VR:n kaukoliikenteen liikevaihtoa. Syksyllä 2015 liikenne- ja
viestintäministeriö ilmoitti, että sen tavoitteena on nopeuttaa kilpailun avautumista
matkustajaliikenteessä. Ministeriön tarkempaa esitystä odotetaan kevään 2016
aikana.

Rautatieliikenteen kilpailun edellytyksiä on Suomessa valmisteltu useiden vuosien ajan.
Jo vuonna 1995 radanpito ja liikenteen hoito eriytettiin, kun rataverkon hallinta siirtyi
valtion virastolle (aiemmin Ratahallintokeskus, nykyään Liikennevirasto) ja VR-Yhtymä
Oy perustettiin. Rautatiealan koulutus siirrettiin VR-konsernista Kouvolan seudun
ammattioppilaitokselle vuoden 2014 alusta lukien. Junaliikenteen ohjaus-,
matkustajainformaatio- ja suunnittelupalveluita tarjoava Finrail Oy aloitti toimintansa
itsenäisenä valtionyhtiönä tammikuussa 2015.

Lähijunaliikenteen uusi sopimus

Lähiliikenteen liikevaihdosta noin puolet syntyy Helsingin seudun liikenteen (HSL)
ostoliikenteestä. VR ja HSL solmivat lähiliikenteen hoidosta uuden, kesään 2021 asti
voimassa olevan sopimuksen, joka korvaa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olleen
sopimuksen. Uusi sopimuksen rakenne mahdollistaa lähiliikenteen sujuvan
kilpailutuksen. Samalla se tuo HSL:lle yli 30 miljoonan euron säästöt sopimuskaudella.

Lähiliikenteen kilpailutuksen valmistelu jatkuu, ja HSL:n tavoitteena on, että
tarjouskilpailun suuntaviivat ovat selvillä viimeistään vuonna 2018.

Toimintaympäristö
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Rataverkko ja sen kunto määrittelee junaliikenteen

reunaehdot

Rataverkosta vastaa sen omistaja Liikennevirasto, joka saa rahoituksensa valtion
budjetista. Liikenneviraston määrärahat määrittelevät radanrakentamisen ja
kunnossapidon ja niihin liittyvän suunnittelun markkinoiden laajuuden. Liikennevirasto
on rataverkon omistajuuden lisäksi myös VR Trackin suurin asiakas.

Kiristynyt julkinen talous merkitsee säästöjä myös infrastruktuurin kehittämiseen.
Rataverkon parantaminen on edellytys rautatieliikenteen nopeuden, täsmällisyyden ja
volyymien kehittämiselle.

Rataverkon korjausvelan jatkuva kasvu on ollut liikenteen hoidon kannalta
huolestuttavaa. Siltojen, muiden rakenteiden tai sähkö- ja turvalaitteiden ikääntyminen
aiheuttaa liikennerajoituksia. Rataverkon korjausvelan suuruudeksi arvioidaan noin 1,2
miljardia euroa. Hallitusohjelman mukaisesti valtio on päättänyt 600 miljoonan euron
lisärahoituksesta liikenneväylien korjausvelan pienentämiseen, josta yli 220 miljoonaa
euroa kohdennetaan rataverkolle.

Asiakkaat toivovat digitaalisia palveluja

Digitalisaatio on jo muuttanut sekä yritysten että kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymistä
ja palveluodotuksia. Esimerkkejä digitaalisten palvelujen kehityksestä löytyy kaikista
konsernin liiketoiminnoista. VR:n matkalippujen ostaminen on siirtynyt pääosin
sähköisiin kanaviin. Tavaraliikenteessä tieto liikkuu sähköisesti niin RFID-tunnistimien
kuin kuljettajapäätteiden avulla. Infrarakentamisessa koneohjaus lisää tehokkuutta ja
laatua.

Asiakastutkimusten mukaan asiakkaat odottavat yhä enemmän ja monipuolisempia
digitaalisia palveluja. Ne ovat kaikkien liiketoimintojen kehitystyön kärjessä.

Ympäristöystävällisyys mahdollisuutena

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien yritysten toimintaympäristöön.
Kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmaston lämpenemistä on rajoitettava kiireellisesti, mikä
lisää energiatehokkaiden ja hiilineutraalien kuljetusten ja muiden palveluiden kysyntää.
Rautatieliikenteen ympäristöystävällisyys tarjoaa paljon mahdollisuuksia
liiketoiminnalle.

Toimintaympäristö
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Pariisin kansainvälisen ilmastokokous vauhditti kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Sen
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää isoja muutoksia tuotantorakenteisiin ja
energiankäyttöön. Täsmällisiä käytännön vaikutuksia esimerkiksi liikennejärjestelmään
ja lainsäädäntöön ei vielä pystytä arvioimaan.

Toimintaympäristö
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Toimintaympäristön kuvaus
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Strategia, arvot ja visio

Strategia

Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta:

• Kilpailukyky
• Kasvu
• Asiakaslähtöisyys
• Toimiva perusta

VR Groupissa vastuullisuus on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan aina
huomioon. Katso lisää VR Groupin www-sivuilta.

Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme. Arvomme ovat:

Strategia, arvot ja visio
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Uudistuminen
Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Emme vain sopeudu muutokseen, vaan
pyrimme vaikuttamaan siihen ennakoivasti. Kasvun varmistamiseksi ja palvelun
parantamiseksi kehitämme uudenlaisia lähestymistapoja ja tartumme uusiin
mahdollisuuksiin.

Turvallisuus ja vastuullisuus
Liikenneturvallisuutemme on Euroopan huippua. Myös ympäristöystävällisyys on
konsernia yhdistävä vahvuus. Vastuullisuustyömme on jatkuvaa. Konsernin kestävä
kehitys ja henkilöstön tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä.

Asiakas toiminnan lähtökohtana
Parannamme jatkuvasti palvelujemme laatua ja saatavuutta yhdessä asiakkaidemme
kanssa. Matkustajaliikenteessä parannamme asiakaspalvelua, uudistamme hinnoittelua
ja panostamme täsmällisyyteen. Logistiikassa tarjoamme kokonaispalvelua rautateillä
ja maanteillä. Infratoimialalla osaamisemme kattaa hankkeen koko elinkaaren ja yhä
useamman toimialan tarpeet.

Yhdessä tekeminen
Koko konsernimme menestyy, kun teemme työtä yhdessä. Voimavaroja jaetaan
liiketoimintojen ja yksiköiden kesken. Niin varmistetaan voimavarojen tehokas käyttö,
kehitetään toimintaa alan parhaiden asiantuntijoiden kesken ja luodaan taloudellista
vakautta. Keskustelemalla yli yksikkörajojen luomme uutta liiketoimintaa ja tuemme
yhteistä kasvua.

Tavoitteellisuus
Selkeiden tulostavoitteiden merkitys korostuu epävarmassa taloustilanteessa.
Konsernitasolla tavoitteena on noin viiden prosentin liikevoitto ja liikevaihdon vuotuinen
viiden prosentin kasvu. Kansainvälisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota
kannattavuuteen. Myös jokaisella VR:läisellä on omat vastuunsa ja tavoitteensa.

Visio

VR Groupin visiona on olla Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja
infrarakentamisen palveluyritys. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja vastuullisesti
tuotettuja.

VR Group etenee kohti visiota strategialla, jossa keskeistä on asiakaslähtöisyys,
kilpailukyky, kasvu ja perusasioiden kuntoon laittaminen.

Strategia, arvot ja visio
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VR Group yrityksenä

Perustehtävä

Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja
logistiikan palveluja. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla infrapalveluja, jotka
kattavat hankkeiden koko elinkaaren. Toimimme pääosin Suomessa, Ruotsissa ja
Venäjällä.

Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta

VR Group koostuu kolmesta liiketoiminnosta: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja
kauko- ja lähiliikenteessä sekä junilla että linja-autoilla, VR Transpoint harjoittaa
logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa ja infraan keskittynyt VR Track
tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa
rautatiemateriaaleja.

VR Group yrityksenä

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 23



VR
VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n kauko- ja lähijunaliikenteestä sekä
Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenteestä.

Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra vastaa ravintola-, kahvila- ja
kioskitoiminnoista junissa ja rautatieasemilla. Avecra Oy on VR Groupin tytäryhtiö, ja
vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa brittiläinen Rail Gourmet Group.

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että
linja-autoliikenteessä. HSL hankkii VR:ltä lähijunapalveluja sekä Pohjolan Liikenteeltä
pääkaupunkiseudun linja-autopalveluja.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vr.fi, www.pohjolanliikenne.fi ja
www.avecra.fi.

VR Transpoint
VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän
välisessä liikenteessä. VR Transpoint tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä
massatavaran ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä.

VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja
kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat
logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan
toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtranspoint.fi

VR Track
VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan
rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Yrityksen palvelut kattavat koko
infrahankkeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. VR Track on
myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Suomen lisäksi yritys toimii myös
Ruotsissa.

VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita
infra-alan palveluja käyttävät yritykset. Suurin asiakas on Liikennevirasto.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtrack.fi.

Sisäiset palvelut
Sisäiset palvelut tukevat VR Groupin liiketoimintoja.

VR Group yrityksenä
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KKunnossapitounnossapitoyksikköyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR
Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaita ovat lisäksi osakkuusyritykset
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Oy Karelian Trains Ltd. Kunnossapito huolehtii
rautatiekaluston kunnossapidosta viidellä varikolla ja kahdella konepajalla.
Kunnossapitoyksikköön kuuluva keskitetyt toiminnot tarjoaa kiskoilla liikkuvaan
kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

JunaliikJunaliikennöintiennöinti tuottaa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille sekä vastaa
veturi- ja veturinkuljettajapalveluista sekä joistakin konsernin yhteisistä
suunnittelutehtävistä. Lisäksi junaliikennöintiin kuuluu operaatiokeskus, joka vastaa
junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta.

Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin matkustajaliikenne ja VR
Transpoint sekä kaluston kunnossapitopalvelut.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

Kansainväliset toiminnot
VR Groupilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja
infra-alalla pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa.

Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja kehittää VR Groupin
kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Divisioonan
vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR
Groupin Moskovan edustusto.

Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

VR Group yrityksenä
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VR Groupin organisaatio

VR Group yrityksenä
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Sidosryhmät ja jäsenyydet
järjestöissä

VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja konsernin yhteiskunnallisesti tärkeän
roolin vuoksi. Vuonna 2015 konserni on saanut erityistä huomiota omien
tehostamiseen tähtäävien päätöstensä vuoksi sekä siksi, että liikennesektori elää
murroksessa. Syyt muutoksiin ovat sekä globaaleja että kansallisia.

Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata
eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

VR Groupin sidosryhmät voi jakaa seuraaviin: julkiset tahot, liiketoimintaan liittyvät
toimijat sekä konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat.
Sidosryhmät ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Tarkkaa sääntelyä

VR Groupin julkisia sidosryhmiä ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset
päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä
konsernin toiminnan kannalta ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi.

Monilla VR Groupin toimintaympäristössä vaikuttavilla tahoilla on useita eri rooleja.
Esimerkiksi Liikennevirasto on sekä viranomainen että infrarakentamista harjoittavan
VR Trackin asiakas.

Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa yhtiön toiminnasta säännellään
tarkasti sekä EU:ssa että kansallisesti. Sääntely on dynaamista ja muuttaa VR Groupin
toimintaympäristöä jatkuvasti.

Euroopan Unionin niin sanotun neljännen rautatiepaketin käsittely on ollut keskeisessä
asemassa viime vuosina. Paketin tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen
rautatiealueen luominen, jotta markkinoilla toimimisen edellytykset olisivat samanlaiset
kaikkialla EU-alueella. Paketin teknisen osan käsittely on edennyt loppuvaiheeseen,
mutta muilta osin käsittely on vielä kesken.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2015 rautatielain muutoksen. Lakimuutoksella tulee
olemaan merkittäviä vaikutuksia VR-Yhtymä Oy:n toimintaan tulevaisuudessa.

Tasapuolisesti asiakkaita kuunnellen

VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja
liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja
kumppaneita myös ulkomailla.

Nopeasti suosiota saavuttanut VR:n asiakasohjelma Veturi antaa yhtiölle tärkeää tietoa
matkustustoiveista. Veturi-asiakasohjelma tarjoaa myös kanavan keskustella ja
kuunnella kuluttaja-asiakkaita ja heidän toiveitaan junamatkustamisen kehittämisestä.
Veturin kautta tavoitetaan aktiiviset, junamatkustamiseen sitoutuneet asiakkaat ja
tarjotaan asiakkuusetuja.

VR Group edistää palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien vammaispalveluita on
kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. Tällä hetkellä lähes kaikilla rataosilla on
esteettömiä junavuoroja.

VR Transpoint työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa tehokkaiden
logistiikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyöhön kuuluu myös laajoja
toimenpideohjelmia muun muassa turvallisuudesta ja koulutuksesta. Yhteisillä

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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riskikartoituksilla parannetaan turvallisuutta asiakkaiden tuotantolaitoksissa. Toiminnan
tarkoitus on kehittää yhä turvallisempaa toimintaympäristöä ja parempia
toimintatapoja.

VR Track on infra-alan johtavia allianssikumppaneita Suomessa. Allianssimuotoisessa
hankkeessa tilaaja ja palveluntuottajat toimivat läheisessä yhteistyössä muodostaen
yhteisen organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 VR Track
oli mukana kolmessa allianssihankkeessa. Tutustu hankkeisiin tästä.

Vastuulliset alihankkijat

VR Transpointin kotimaan maantieliikenteessä liikennöivät pääsääntöisesti alihankkijat
eli sopimusliikennöitsijät. Pitkäaikaiset liikennöitsijäsopimukset sekä laaja
liikennöitsijäverkosto takaavat toiminnan laadun ja jatkuvuuden. VR Transpoint käyttää
aina tilaajavastuulain velvoitteet täyttäviä sopimuskumppaneita.

VR Trackilla on lukuisia alihankkijoita ja materiaalitoimittajia. VR Track edellyttää
toimittajiltaan ja käyttämiltään urakoitsijoilta liittymistä Luotettava kumppani -
palveluun varmistaakseen, että nämä täyttävät tilaajavastuulain velvoitteet. Toimintaa
ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat sitovat myös yhtiön materiaalintoimittajia
ja alihankkijoita.

Järjestöyhteistyötä

VR Group osallistuu usean omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön
toimintaan – tiiveintä yhteistyötä tehdään henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR Groupin
henkilöstöä on jäseninä Veturimiesten liitossa, Rautatievirkamiesliitossa, Akavassa,
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten liitossa.

VR Group on muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Palvelualojen työnantajat
Paltan jäsen. Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen
yritystoiminnan verkostoon.

VR Group liittyi keväällä Climate Leadership Council (CLC) -yhdistykseen. Yhdistys
kokoaa yhteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen
hillintään. VR Group on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja
energiatehokkuudessa. VR Track parantaa energiatehokkuutta työmaillansa muun
muassa koneohjauksen avulla ja VR Transpoint rautateiden tavarankuljetuksissa
lisäämällä sähkövetoa. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa jäsentensä kilpailukykyyn
ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin
uhkiin.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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VR Track Oy on Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Se kuuluu myös muun muassa
Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon, Suomen geoteknilliseen yhdistykseen,
Maarakennusalan neuvottelukunta MANK:iin sekä Suunnittelutoimistojen liitto SKOL
ry:een ja BuildingSMART Finlandin infran, kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen
toimialaryhmiin. VR Track liittyi kesällä 2015 älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland
ry:n verkostojäseneksi. Jäsenyys auttaa seuraamaan alan kehitystä ja verkottumaan
muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Logistiikka Yritysten
Liittoon (LOGY ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

Kansainvälisessä roolissa

Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja
infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER, Kansainvälinen rautatieliitto UIC ja Kansainvälisen
kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö CIT. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa.
UIC taas toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla
tutkimuksen sekä teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen
kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön
toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä. COTIF on kansainvälisiä
rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus. VR Group toimii myös kansainvälisessä
joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen
yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.

VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka kehittää ja
koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. Konserni on liitännäisjäsenenä IVY-
maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa
Venäjän, muiden IVY-maiden sekä Baltian maiden välillä. Lisäksi VR Group on
tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja muutamien
muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Vuosiraportin kuvaus

Tavoite

Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle monipuolinen kuva konsernin toiminnasta
vuonna 2015. Vuosiraportti kertoo VR Groupin liiketoiminnan merkittävistä
tapahtumista ja konsernin taloudellisesta tuloksesta. Vuosiraportti kuvaa myös
konsernin vastuullisen toiminnan sitoumuksia ja periaatteita, sekä saavutettuja tuloksia
ja tulevaisuuden näkymiä.

Aikaisemmin julkaistut raportit

VR Group on julkaissut tätä ennen kuusi vuosiraporttia vuosina 2009–2014 sekä kolme
vastuuraporttia vuosilta 2005, 2007 ja 2008. Sitä ennen konserni on julkaissut
ympäristöraportin joka toinen vuosi vuodesta 1998 alkaen. Vuosiraportti julkaistaan
vuosittain.

Vuosiraportin kuvaus
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Kohderyhmät

VR Groupin vuosiraportti on tarkoitettu kaikille VR Groupista kiinnostuneille.
Verkkoraportin eri osioista löytyy eri sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa. Monet raportin
osa-alueet on suunnattu ensisijaisesti päättäjille, viranomaisille ja konsernin
yritysasiakkaille.

Vuosiraportti 2015 julkaistaan sähköisessä muodossa VR Groupin internet-sivuilla
suomeksi ja englanniksi.

Rajaukset ja laskentarajat

Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2015. Vuosiraportti kattaa kaikki VR Groupin
liiketoiminnot.

Vastuullisuuden tunnusluvuissa ei ole mukana VR Transpointin maantielogistiikan tai VR
Trackin kansainvälisiä toimintoja. VR:n matkustajaliikenteeseen kuuluvista Pohjolan
Liikenteestä ja Avecrasta, VR Transpointin maantielogistiikasta sekä VR Trackistä
raportoidaan vastuullisuuden tunnusluvuissa ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä
hetkellä käytössä olevilla järjestelmillä. Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja
tytäryhtiöiden tietoihin tai niiden vertailukelpoisuuteen.

Ympäristötunnusluvuissa on mukana vain konsernin Suomen toimintojen tiedot.

VR Groupin vuosiraportissa alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei raportoida.
Ainoastaan polttoaineen kulutusluvuissa on mukana VR Transpointin maantielogistiikan
alihankkijoiden käyttämä polttoaine, koska valtaosa maantielogistiikan liikenteestä
tapahtuu alihankkijoiden kalustolla.

Vuosiraportissa ei käsitellä Liikenneviraston tai Liikenteen turvallisuusviraston
toimialueelle kuuluvia asioita, kuten valtion rataverkkoa tai sen kehittämistä ja
ylläpitoa.

Lähteet

Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri joukko henkilöitä useilta VR
Groupin liiketoiminta-alueilta sekä vastuullisuuden eri osa-alueilta. Työtä ohjaa
raportoinnin koordinointiryhmä. Vuosiraportti esitellään konsernin hallitukselle ja
hallintoneuvostolle.

Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä.

Vuosiraportin kuvaus
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• Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun ja vahvistettuun
tilinpäätökseen.

• Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin henkilöstötilastoihin.
• Turvallisuuden tunnusluvut perustuvat VR Groupin sisäisen

turvallisuusraportointijärjestelmän (TUTTI) tietoihin.
• Ympäristöluvut perustuvat energian kulutuksen ja jätteiden osalta osin

toimintayksiköiltä kerättyihin seurantatietoihin ja osin toimittajien raportteihin
ja laskutukseen. Liikenteen päästötietojen laskennassa on käytetty VTT:n
Lipasto-laskentamallin tietoja. Sähkön alkuperä ja sähköntuotannossa
käytettävät energialähteet perustuvat sähkön toimittajien tietoihin.

Johtamista on kuvattu vastuualuekohtaisissa toimintapolitiikoissa ja -ohjeissa.
Määrittelyjä on muun muassa yhtiökohtaisissa toimintajärjestelmissä,
ympäristöjärjestelmässä, rautatieturvallisuuden sekä työturvallisuuden
johtamisjärjestelmissä ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Tarkemmat tiedot
järjestelmistä löytyvät erillisistä taulukoista raportin viiden vastuullisuusteeman
yhteydestä.

Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen
(GRI) G4-ohjeistoa. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita
Core-tason mukaisesti. Vuoden 2015 raporttia ei ole varmennettu.

Vuosiraportin kuvaus

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 34



Liiketoiminta

Suomen talouden epävakaa tila ja yhä koveneva kilpailu markkinoilla teki vuodesta
2015 liikevaihdon osalta haastavan kaikille liiketoiminnoille. Kaikissa liiketoiminnoissa
toteutettiin tehostamistoimia ja kustannustehokkuuden ansiosta liiketoiminnan tulos
pystyttiin pitämään vuoden 2014 tasolla sekä VR Transpointissa että VR Trackissa.

VR:n matkustajaliikenteessä markkinatilanne jatkui tiukkana Suomessa sekä yleisen
taloustilanteen että kotimaan kaukoliikenteen markkinoilla aggressiiviseksi kiristyneen
hintakilpailun vuoksi. Linja-autoliikenteen avauduttua kilpailulle joukkoliikenteen
hintataso on laskenut merkittävästi kaukoliikenteessä.

Hintakilpailuun reagoitiin erilaisilla kampanjoilla sekä kotimaan kaukojunissa, että linja-
autoliikenteen pikavuoroissa. Alentuneet hinnat saivat matkamäärät kääntymään
kasvuun erityisesti ydinreiteillä – liikevaihto kuitenkin laski matalampien hintojen
myötä. Venäjän liikenteen liikevaihto jatkoi laskuaan. Loppuvuodesta Allegron
matkustajamäärät kääntyivät kuitenkin nousuun.

Kaikissa liiketoiminnoissa tehtiin töitä asiakastyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen
parantamiseksi ja kehitystyö jatkuu entistä kiivaampana vuonna 2016.

Liiketoiminta
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VR − Kehittyviä
joukkoliikenteen palveluja

• VR:n matkustajaliikenne tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaikille
matkustajaryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin.

• Matkustajaliikenne palveli 2015 yhteensä yli 110 miljoonaa asiakasta raiteilla,
asemilla ja bussiliikenteessä.

VR:n kaukoliikenne palvelee matkustajia sekä Suomen rataverkolla että Venäjälle
suuntautuvassa liikenteessä. Kaukoliikenteen palveluja käytti vuonna 2015 yli 11
miljoonaa matkustajaa. VR:n lähiliikenne huolehtii Helsingin seudun junaliikenteestä
sekä lähialueen vyöhykeliikenteestä. Lähiliikenteen junissa kulki vuonna 2015 yli 63
miljoonaa matkustajaa.

Ravintolapalveluista junissa ja asemilla huolehtiva Avecra on tärkeä osa
junamatkustamisen asiakaskokemusta. Lisäksi matkustajaliikenteeseen kuuluu
Pohjolan Liikenne, joka liikennöi sekä kaupunkiliikenteen, maaseutuliikenteen että
pikavuoroliikenteen vuoroja.

VR
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VR on keskeinen joukkoliikenteen toimija Suomessa. Tavoitteena on kasvattaa
joukkoliikenteen ja junamatkustamisen suosiota tarjoamalla nopeita,
ympäristöystävällisiä, turvallisia ja viihtyisiä matkustuspalveluja kilpailukykyiseen
hintaan. Tärkeitä kehityskohteita ovat niin henkilökohtaisen kuin verkossa tapahtuvan
asiakaspalvelun uudistaminen, houkuttelevat matkatuotteet, sujuvat matkaverkot,
liikenteen täsmällisyys ja kysyntälähtöinen liikennetarjonta. Erilaisia digitaalisia
palveluja kehittämällä helpotetaan matkustamista ja tuodaan siihen uusia
ulottuvuuksia.

VR tarjoaa asiointipalveluja useissa eri kanavissa. Lipunmyynti on siirtynyt valtaosin
itsepalvelukanaviin, verkon ja mobiilin osuus kasvaa nopeasti. Verkkokauppa vr.fi
houkuttelee noin 100 000 kävijää päivittäin, ja VR Mobiili -mobiilisovellusta on ladattu
jo lähes 700 000 kertaa. Lippuja voi ostaa myös palveluasemilta, automaateista,
junista, puhelinmyynnistä ja yhteistyökumppaneilta. Kaikki Suomen yli 600 R-kioskia
myyvät VR:n junalippuja. Asiakaspalvelu toimii puhelinpalvelun lisäksi aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa ja VR on arvioitu Suomen some-aktiivisimpien yritysten
joukkoon.

VR:n digitaaliseen asiakkuusohjelmaan Veturiin on liittynyt vuodesta 2011 jo lähes
miljoona asiakasta – vuoden 2015 lopussa veturilaisia oli noin 960 000. Veturilaisille on
tarjolla erilaisia etuja sekä junissa että yhteistyökumppaneilta. Veturi kehittyy koko
ajan – lähiajan tavoitteena on tarjota entistä henkilökohtaisempia palveluita
asiakkaiden käyttöön.

VR
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*) Lähiliikenteessä käytetty sisäistä raportointilukua vuosina 2013−2015.

VR
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Kasvun edellytyksenä
kilpailukyky

• Junaliikenteen kilpailuympäristö on isossa muutoksessa kilpailun kiristyessä.

VR:n kaukoliikenne käynnisti 2015 mittavan ohjelman junamatkustamisen
kilpailukyvyn parantamiseksi. Kilpailukykyohjelman taustalla on laaja selvitystyö, jossa
selvitettiin asiakkaiden odotuksia koko matkapolulla, tarkasteltiin rataverkoston
kysyntää maanlaajuisesti sekä haettiin palautetta erilaisista palveluista. Tavoitteena on
matkamäärien kasvattaminen hinnoittelua muuttamalla, palveluita kehittämällä ja
yhteyksiä nopeuttamalla.

Kannattava kasvu edellyttää kustannustehokkuutta, junien täyttöasteen kasvua sekä
operatiivisen toiminnan kehittämistä. Käynnistetyssä kilpailukykyohjelmassa
tavoitellaan yli 50 miljoonan vuosittaista kustannussäästöä. Osana tehokkuusohjelmaa
käynnistettiin mittavat yt-neuvottelut matkustajaliikenteessä, junaliikennöinnissä ja
kunnossapidossa. Saavutettavista säästöistä merkittävä osa käytetään lipun hintojen
pysyvään alentamiseen samalla kun hinnoittelurakennetta yksinkertaistetaan.

Kaukoliikenne
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Ensimmäinen osa yt-neuvotteluista vietiin päätökseen marraskuussa 2015 –
henkilökuntaa vähennettiin yhteensä 135 henkilöä. VR:n omat lipunmyyntitoimistot
suljettiin 13 paikkakunnalta tammikuussa 2016, lisäksi Kemijärven lipunmyynti
suljetaan vuoden 2016 aikana. VR:n oma lipunmyynti palvelee edelleen 9
paikkakunnalla. Matkustajajunien lipunmyynti on siirtynyt vahvasti verkkoon ja
nopeasti kasvavaan mobiilikanavaan. Junalippuja myydään myös R-kioskeissa, asemien
automaateissa, puhelinpalvelussa, osassa Matkahuollon toimipisteitä sekä junissa.

Tehokkaampaa liikennesuunnittelua

Kaukoliikenne liikennöi Suomen rataverkolla vuonna 2015 markkinaehtoista liikennettä
(77 % liikenteestä), Liikenne- ja viestintäministeriön hankkimaa ostopalveluliikennettä
(16 % liikenteestä) ja yksinoikeussopimuksen nojalla liikennöitävää velvoiteliikennettä
(7 % liikenteestä).

Vuoden aikana on tarkasteltu liikennetarjontaa koko rataverkolla samalla kun
ostopalveluliikenteen sisällöstä on neuvoteltu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Tavoitteena on kasvattaa tarjontaa ja nopeuksia niillä reiteillä, joissa nähdään
kasvupotentiaalia. Samaan aikaan tavoitellaan kaluston täyttöasteen kasvua
kohdentamalla kalustoa tarkemmin kysynnän mukaan. Ensimmäiset suunnitellut
markkinaehtoisen liikenteen muutokset astuivat voimaan lokakuussa 2015.

Liikennerakenteen kehittäminen jatkuu. Ostopalvelu- ja velvoiteliikenteen
rakennemuutos toteutuu maaliskuussa 2016. Lisäksi markkinaehtoisen liikenteeseen
haetaan matkustajien tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on tuoda nopeita
junavuoroja pääreiteille ydinkaupunkien välille ja näin palvella asiakkaita entistä
sujuvammin. Esimerkiksi Helsingistä Turkuun tuodaan yli 20 minuuttia nykyistä
nopeampi yhteys keväällä 2016.

Alennetuilla hinnoilla lisää kysyntää

Matkamäärien kasvu edellyttää pysyvästi alennettua hintatasoa – ja merkittävää
hinnoittelurakenteen selkiyttämistä. Hintojen lasku oli yksi suurimpia tavoitteita
tehostamiselle. Hinnoittelun uudistamista varten tehtiin laajoja asiakastutkimuksia ja
kyselyitä, joissa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä junamatkustukseen ja
halukkuutta maksaa erilaisista palveluista. Kyselyissä selvisi, että junaa pidetään
ennen kaikkea viihtyisänä, turvallisena, ympäristöystävällisenä ja nopeana
matkustusmuotona. Myös täsmällisyys on parantunut viime vuosien aikana. Samalla
kuitenkin hintakriittisyys asiakkaiden keskuudessa on kasvanut ja junalippujen hinnat
koettiin liian korkeiksi.

Kaukoliikenne
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Keväästä 2015 lähtien markkinoitiin voimakkaasti erilaisia kampanjoita, joissa hinta
korostui. Hintakampanjoiden suosio ylitti odotukset, ja pitkään laskussa olleet
matkamäärät kääntyivät nousuun – useilla reiteillä matkustajamäärät kasvoivat
merkittävästi. Kampanjointi todisti, että ihmiset haluavat matkustaa junalla, kunhan
hinta on oikea. Hintakampanjat antoivat myös arvokasta tietoa hintajoustosta eri
reiteillä ja asiakassegmenteissä. Tietoa on hyödynnetty uuden hinnoittelumallin ja
hintatasojen suunnittelussa.

Asiakaslähtöistä kehittämistä

Junakokemuksen kehittämisen edellytyksenä on tiivis yhteys asiakkaaseen – ja
matkustajan odotusten ymmärtäminen. Kaukoliikenteessä on toteutettu 2015 aikana
lukuisia asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja yrityskuvatutkimuksia. Tehtyjen
tutkimusten ja asiakaspalautteen avulla rakennettiin kattava kuva matkustajien
toiveista palvelun kehittämiseksi. Asiakkaat haluavat kilpailukykyisiä hintoja, nopeita
yhteyksiä, valinnan varaa ravintola- ja lisäpalveluihin sekä matkustusta helpottavia
digitaalisia palveluja.

VR:n kaukoliikenteen asiakkaita palvelee lähes 900 asiakaspalvelun ammattilaista.
Junien konduktöörit, asemien lipunmyyntihenkilöstö ja asiakaspalvelukeskuksen
henkilöstö kohtaavat matkustavan asiakkaan junissa, asemilla, puhelimessa,
sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Palveluhenkilökunnan valmennus sekä
toimenkuvan ja työvälineiden kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa on
erityinen painopistealue 2016.

Matkustajien tyytyväisyys VR:n palveluihin on pysynyt korkeana. Tyytyväisten
matkustajien osuus oli vuonna 2015 87,3 % (2014 90 %).

Digitaaliset palvelut

VR on kehittänyt digitaalista palvelutarjontaa jo pitkään. Verkkokauppa vr.fi:tä
hyödyntää viikoittain noin 600 000 kävijää, ja mobiilisovellusta on ladattu jo lähes 700
000 päätelaitteeseen. Junat Kartalla -sovellus palvelee häiriötilanteissa antaen
reaaliaikaista tietoa junien sijainnista rataverkolla. Myös Veturi-asiakkuusohjelma on
digitaalinen. Kaikkia palveluja tullaan laaja-alaisesti kehittämään – samoin kuin
hyödyntämään junan etulyöntiasemaa matka-ajan hyödyntämisessä esimerkiksi
digitaalisten viihdepalvelujen muodossa.

2015 toteutettiin junaverkko-projekti, jossa tavoitteena oli parantaa junien wlan-
verkon käytettävyyttä yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Pendolino-, IC- ja Allegro -
kalustoon asennettiin 4G -valmiudet. Verkon nopeuden lisäksi myös kapasiteetti on

Kaukoliikenne
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kasvanut - entistä useampi matkustaja pystyy käyttämään verkkoa tehokkaammin
samanaikaisesti. Kokonaisuudessaan uusi kattava 4G-verkko vahvistimineen on
asennettuna ja käytössä 2016 aikana.

Asiakkaille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisäksi panostetaan myös henkilöstön
työvälineisiin ja niiden kehittämiseen. Vuoden 2016 aikana tehdään kehitystyötä ja
suunnitellaan uuden sukupolven työkaluja junahenkilöstön käyttöön
asiakaspalvelutilanteissa. Uudet työvälineet mahdollistavat aiempaa parempien
sähköisten palveluiden hyödyntämisen liikkuvassa työssä. Digitaalisilla työvälineillä
kehitetään myös viestintää ja vuorovaikutusta työyhteisön sisällä.

Personoitua ja automatisoitua asiakasviestintää

Veturi-asiakasohjelman jäsenet saivat syksyllä 2015 kokeilla automatisoituja viestejä
junaliikenteestä ja häiriöistä. Jo nyt veturilaiset voivat tunnistautuneena tallentaa omia
suosikkimatkojaan ja maksaa ostoksensa nopeammin ja helpommin. Tavoitteena on
parantaa palvelun laatua tarjoamalla juuri heille kohdistettuja, yksilöllisiä sisältöjä,
jotka perustuvat asiakastietoihin ja ostohistoriaan.

Mobiilipalvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti – ja myös VR:n tavoitteena on tuoda
asiakkaille entistä laajempi ja yksilöllisempi palveluvalikoima. Kasvava mobiilikanava
mahdollistaa jokaiselle matkustajalle juuri omanlaisen palvelun matkaa suunnitellessa,
asemalla, junassa ja matkan jälkeen. Myös häiriöviestinnän parantamisessa tullaan
hyödyntämään mobiilikehitystä.

Laajenevat matkaverkot vievät perille asti

Kaukoliikenne ja lähiliikenne muodostivat laajan, uudenlaisen matkaverkon Suomessa,
kun kehärata aukesi kesällä 2015. Jo aiemmin yhdellä ja samalla kaukoliikenteen lipulla
oli mahdollista matkustaa lähiliikenteen vuoroissa ennen tai jälkeen matkan.
Kehäradan myötä lentokentälle suuntaavan asiakkaan on mahdollista matkustaa junalla
terminaaliin asti, samalla lipulla.

Toinen esimerkki matkaverkkoratkaisuista on Finnairin ja Helsinki−Pietari-välillä
liikennöivän Allegro-junan yhteistyöstä. Finnairin kansainvälisten lentojen matkustajat
voivat ostaa yhdistelmälipun, jossa junamatka on osa lentomatkaa. Junamatka
Helsinki−Pietari-välillä kestää maaliskuun 2016 lopusta alkaen 3 tuntia 27 minuuttia ja
myös raja- ja tullitarkastukset hoituvat kätevästi junassa matkan aikana.

Tavoitteena on laajentaa matkaverkkokehitystä erilaisten kumppanien kanssa sekä olla
mukana kehittämässä innovatiivisia liikenneverkkoratkaisuja muun muassa erilaisten
matkustamisen kokonaispalvelun toimijoiden kanssa. Matkaverkkoratkaisujen

Kaukoliikenne
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mahdollistamiseksi käynnistettiin syksyllä teknisten rajapintojen avaamiseen keskittyvä
projekti. Kun matkaverkkokumppanuudet ovat teknisesti mahdollisia, tarkoitus on
edetä 2016 aikana kaupalliseen toteutukseen muutamien pilottihankkeiden osalta.

Uudenlaista innovointia

Toimintaa kehitetään myös ottamalla käyttöön uusia yhteistyön muotoja. Joulukuussa
2015 aloitimme vuoden kestävän yhteistyön joukkoinnovointiin keskittyneen
Innokampus Oy:n kanssa. Yhteistyön aikana tullaan tulevaisuuden junapalveluita
ideoimaan yhdessä suomalaisten nuorten kanssa.

Kaukoliikenne
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Hyvityspyynnöt
• VR vastaanotti asiakkailtaan vuotta 2015 koskien yhteensä 9 654 kpl EU:n

rautatievastuuasetuksen mukaista hyvityspyyntöä.
• Saapunut hyvityspyyntö käsiteltiin ja asiakkaalle vastattiin keskimäärin kahdeksan

vuorokauden kuluessa.
• VR noudattaa hyvitys- ja korvauskäsittelyssä rautatiekuljetuslakia ja EU:n

rautatievastuuasetusta.

Palautteet ja korvaushakemukset

VR vastaanottaa asiakkailtaan palautteita ja korvaushakemuksia. Näiden käsittely on
keskitetty VR Asiakaspalvelukeskukseen. Saapuneiden palautteiden ja
korvaushakemusten aiheet vuonna 2015 jakautuivat seuraavasti:

Vuonna 2015 iso osa palautteista ja hyvityspyynnöistä koski edellisvuosien tapaan
junaliikenteen täsmällisyyttä. Tämän kehittämiseksi VR tekee tiivistä yhteistyötä
Liikenneviraston ja HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa. Lue lisää
täsmällisyydestä täältä. Samojen tahojen kanssa VR tekee yhteistyötä häiriötilanteiden
asiakasinformaation parantamiseksi.

Asiakkaiden palautteet ja yhteydenotot ovat VR:lle tärkeitä ja ne huomioidaan tarkasti
jatkuvassa kehitystyössä. Lisää matkustajaliikenteen asiakaslähtöisestä kehittämisestä
voit lukea täältä.

Matkustajien tyytyväisyys VR:n palveluihin on pysynyt korkeana. Tyytyväisten
matkustajien osuus oli vuonna 2015 87,3 prosenttia (2014 90 %).

Hyvityspyynnöt, palautteet ja korvaushakemukset
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Lähiliikenne valmistautui
uuteen sopimuskauteen

• Lähiliikenne on toiminut omana yksikkönään vuodesta 2014.
• Lähiliikenteen tärkein asiakas on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

(HSL), jonka tilaamana tuotetaan junapalveluita pääkaupunkiseudulle.
• Lähiliikenteeseen kuuluu myös vyöhykeliikenne Helsingistä Karjaalle,

Riihimäelle ja Lahteen.
• Päivittäin lähiliikenne ajaa 800 junavuoroa palvellen noin 174 000 asiakasta.

Aiesopimus HSL:n kanssa kirittää lähiliikennettä

Keväällä 2015 lähiliikenne solmi HSL:n kanssa aiesopimuksen junaliikenteen
operoinnista ja Sm5-lähiliikennekaluston kunnossapidosta vuoteen 2021.
Aiesopimuksen tavoitteena on valmistella ja mahdollistaa varsinaisen
suorahankintasopimuksen solmiminen keväällä 2016.

Lähiliikenne valmistautui uuteen sopimuskauteen
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Aiesopimuksen solmimisen mahdollistivat onnistuneet lähiliikenteen tehostamistoimet
viime vuosina. Sopimuksen myötä lähiliikenne sitoutui uusiin muutos- sekä
tehostamistoimenpiteisiin, joiden valmistelu ja läpivienti ovat parhaillaan käynnissä.
Osana tehostamistoimia tarkastellaan muun muassa kalustoa, uudenlaista
palvelumallia, asiakastyytyväisyyttä ja täsmällisyyttä.

Uusi sopimuskausi merkitsee myös konduktöörin työnkuvan muuttumista. Lipunmyynti
HSL-liikenteen junissa loppuu vuoden 2016 loppuun mennessä ja uusi kiertävä
konduktöörimalli otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Uudessa mallissa
junahenkilökunta liikkuu junasta toiseen pareittain varmistaen asiakaspalvelun
saatavuuden sekä matkustajien turvallisuuden. Mallin käyttöönottoa valmistellaan
tiiviisti yhdessä eri tahojen kanssa.

Kehärataa pitkin kentälle

Heinäkuussa 2015 avattiin Liikenneviraston toteuttama Kehärata-hanke, joka
mahdollisti ensimmäistä kertaa junayhteyden suoraan Helsingin rautatieasemalta
Helsinki-Vantaan lentokentälle. Matka-aika lentokentälle rautatieasemalta on alle 30
minuuttia ja lippu on normaalin HSL-seutulipun hintainen.

Kehäradan avaamista edeltänyt pitkäjänteinen suunnittelutyö aloitettiin 2013 eri
tahojen kanssa. Valmistelu sisälsi valtavan määrän testiajoja, aikataulujen hiomista
sekä kalustonkierron ja raiteistonkäytön tarkkaa suunnittelua. Uudenlaisen radan
mukanaan tuomia muutoksia työvuoroihin ja turvallisuuteen työstettiin tiiviisti
henkilöstön kanssa.

Kehäradan myötä lähiliikenteen junayksikkökilometrit kasvoivat noin neljänneksellä.
Kasvaneen liikenteen johdosta lähiliikenne rekrytoi yhteensä noin 200 uutta kuljettajaa
ja konduktööriä.

Kehärata palvelee koko Suomen rataverkkoa – kaukoliikenteen junista on
vaihtomahdollisuus kehäradalle kaukoliikenteen lipulla ilman lisämaksua.

Lähiliikenne valmistautui uuteen sopimuskauteen
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• HSL:n kesällä 2015 toteuttamassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa
lähiliikenne pärjäsi erittäin hyvin – lähiliikenteen matkustajista 91,8 % oli
tyytyväisiä (2014 tyytyväisyysaste oli 87,85 %).

Lähiliikenne valmistautui uuteen sopimuskauteen
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Avecra

• Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra uudisti strategiaansa vuonna
2015. Tavoitteena oli tuoda Avecran tarjonta tiiviimpään yhteistyöhön VR:n
kanssa.

• Avecran kannattavuus ja asiakastyytyväisyys varmistetaan innovatiivisella
konseptikehityksellä ja tehokkaalla toimintamallilla.

• Vuosittain Avecra palvelee noin 6 miljoonaa asiakasta.
• Kotimaan liikenteessä päivittäisiä ravintolavaunuvuoroja on noin 160 ja

kansainvälisessä liikenteessä 8. Avecran toisena omistajana on brittiläinen Rail
Gourmet.

Avecran valikoima kattaa juna- ja asemapalvelut. Noin puolessa VR:n kaukojunissa on
joko ravintolavaunu tai kiertävä myyntikärry. Ravintolavaunujen tarjontaan kuuluvat
lämpimät ruoka-annokset, erilaiset kylmät ja kuumat juotavat sekä pienet suolaiset ja
makeat herkut. Myyntikärryn valikoima on ravintolavaunun tarjontaa suppeampi.

Avecra
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Asemaravintolapalveluita Avecra tarjoaa seitsemällä rautatieasemalla halki Suomen.
Tarjontaan kuuluvat erilaiset juoma- ja seurusteluravintolat sekä ruoka joko paikan
päällä nautittuna tai mukaan vietäväksi. Tuotteiden nopea tarjonta ja palvelu ovat
Avecran toiminnan kulmakiviä. Lisäksi palveluihin kuuluvat kolme monipuolista
Stop@Station-kioskia, joista syötävän ja juotavan lisäksi voi ottaa mukaansa
esimerkiksi lukemista.

Toiminnan tehostaminen

Syksyllä 2015 myös Avecra kävi läpi yt-neuvottelut, joiden seurauksena hallintoa
supistettiin ja toiminta sopeutettiin vastaamaan paremmin uusia strategisia tavoitteita.
Samalla Oulun varastotoiminta päätettiin siirtää Tampereelle, missä se pystyy
tehokkaammin palvelemaan junalinjojen täydennyksiä koko Suomessa. Avecran
päävarasto sijaitsee Helsingin varikolla Ilmalassa, lisäksi Avecralla on myös pienempi
varasto Helsingin Rautatieasemalla.

Avecra kehittää tuotetarjontaa jatkuvasti, ja tuotekehityksessä otetaan huomioon
asiakaspalautteet ja asiakaskyselyiden tulokset.

Ketterää kokeilua

Vuonna 2016 Avecra panostaa entisestään uudenlaisten junakonseptien kokeiluun.
Tavoitteena on erilaisten kokeilujen avulla parantaa koko matkustusmukavuutta, tuoda
uusia elämyksiä junamatkustamiseen ja laajentaa palvelutarjontaa.

Ensimmäinen kokeilu aloitettiin tammikuussa 2016, kun VR ja Avecra lanseerasivat
yhdessä Robert's Coffee -vaunun. Kahvilavaunu liikennöi pääosin Helsinki−Turku-
välillä. Vaunun kahvilamainen ilme vastaa Robert's Coffeen kahviloita.
Tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset laadukkaat erikoiskahvit, makeat ja suolaiset
tarjottavat, salaatit ja Robert's Coffeen haudutetut teet.

Asemapalveluita kehitetään junapalveluiden rinnalla. Vuonna 2015 avattu uusi Dixi
asemakeskus Tikkurilassa sai laajan ravintolapalvelutarjonnan. Asemilla sijaitsevien
ravintoloiden, kioskien ja kahviloiden tuotevalikoimaa myös kehitetään jatkuvasti
huomioiden myös kausittaiset vaihtelut.

Avecra
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Pohjolan Liikenne

• Pohjolan Liikenteen linja-autoilla matkusti vuonna 2015 35,2 miljoonaa
matkustajaa.

• Pääkaupunkiseudun sopimusliikenteen osuus siitä oli 28,4 miljoonaa matkustajaa.
• Pohjolan Liikenne uudisti strategiaansa menestyäkseen muuttuvassa

kilpailuympäristössä.

Suurimpia strategisia muutoksia oli alkuvuodesta 2015 toteutettu pikavuoroliikenteen
hinnoittelu-uudistus. Uudistuksen myötä hintatasoa laskettiin ja meno-paluulipun
alennusta nostettiin. Samalla käteismyynnin lippujen myyntiehdot ja ikärajat
yhtenäistettiin asiakkaalle edullisemmiksi sekä vastaamaan verkkokaupan käytäntöjä.

Asiakasmäärien kasvattamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi myös verkkopalvelu
uudistettiin täysin. Verkkosivujen uudistus toteutettiin asiakaslähtöisesti, ja lippujen
oston siirryttyä yhä enemmän sähköisiin kanaviin uudistuksen tavoitteena oli saada
verkkopalvelu vastaamaan ja palvelemaan paremmin nykyasiakkaiden tarpeita.

Pohjolan Liikenne
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Joustavuudella lisää kilpailukykyä

Pikavuoroliikenteen reittejä ja aikatauluja tarkastellaan jatkuvasti toimintaympäristön
muuttumisesta johtuen. Kajaanin ja Helsingin välillä liikennettä lisättiin yhdellä
päivävuoroparilla. Reiteillä Kotka−Helsinki ja Turku−Helsinki pikavuoroliikennettä
supistettiin ja reitillä Lappeenranta−Helsinki tehtiin merkittäviä aikataulumuutoksia.
Vuoroja vähennettiin matkustajamäärien laskun vuoksi. Tämä paransi
kustannustehokkuutta ja kannattavuutta haastavassa kilpailutilanteessa.

Alkuvuonna 2016 Pohjolan Liikenne kertoi aloittavansa liikennöinnin Tampere−Helsinki-
reitillä. Pohjolan Liikenteen vuorojen lähtöpisteenä Tampereella on Pyynikintori ja
ajoreitti kulkee Hervannan kautta kattaen näin koko kaupunkialueen.

Voitokkaita kilpailukierroksia kaupunkiliikenteessä

Syksyn 2015 kilpailutuksissa Pohjolan Liikenteen huolellinen valmistauminen toi
tulosta, ja kilpailutuksissa voitettiin uusia sopimuksia HSL-alueella. Lisäksi puolustettiin
menestyksellisesti Kotkan ja Imatran kaupunkiliikenteitä, jotka jatkuvat
sopimusliikenteinä 1.7.2016 alkaen. Imatran sopimus ulottuu kesään 2019 ja Kotkan
kesään 2021 saakka. Molemmat sopimukset sisältävät tämän lisäksi mahdollisuuden
kahden vuoden jatko-optioon.

Uusia tiloja, kalustoa ja henkilöstöä

Pohjolan Liikenteen Helsingin päävarikko konttoreineen siirtyy rakennettaviin uusiin
tiloihin vuoden 2017 aikana. Uudet tilat rakennetaan nykyisten lähistölle Helsingin
Veturitielle. Rakennettava kiinteistö takaa toiminnan sujuvuuden ja luo edellytykset sen
kasvattamiselle ajanmukaisissa varikko- ja toimistotiloissa. Voitetut kilpailutukset
tarkoittavat kaupunkiliikennekaluston kasvua 300 autosta 375 autoon. Lisäksi
pääkaupunkiseudun liikenteen laajenemisen vuoksi vuoden 2016 aikana tullaan
rekrytoimaan 180 uutta kuljettajaa.

Pohjolan Liikenne
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VR Transpoint jatkoi
uudistumisen tiellä

• VR Transpoint teki vuonna 2015 hyvän tuloksen haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta.

• Kaikki liiketoimintayksiköt pysyivät voitollisina.
• Alavireinen talouskehitys haastoi uudistumaan.

VR Transpoint tarjoaa kotimaan ja kansainvälisen logistiikan palveluja rautateillä ja
maanteillä. Vahvuutena on mahdollisuus juna- ja autokuljetuksien joustavaan
yhdistämiseen. Kuljetuksia voidaan täydentää myös lisäarvopalveluilla, kuten
suunnittelulla tai varastoinnilla.

Vuonna 2015 yleinen talouskehitys ja teollisuustuotannon tilanne kotimaassa, Venäjän
tilanne ja ruplan kurssikehitys sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat
heijastuvat logistiikkapalveluiden kysyntään. Haastava markkinatilanne näkyi VR
Transpointin kuljetusmäärissä ja -virroissa kotimaassa ja idänliikenteessä.

VR Transpoint
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Vaikka liikevaihdossa oli laskua, liikevoiton taso säilyi hyvänä. VR Transpoint varmisti
tuloksentekokykynsä sopeuttamalla toimintaansa ja panostamalla uusien
kasvumahdollisuuksien löytämiseen. Kaikki liiketoimintayksiköt pysyivät voitollisina.

Tehokkuuden, laadun ja turvallisuuden tunnusluvuissa tapahtui myönteistä kehitystä.
Myös asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla, vaikka heikentyikin hieman. VR
Transpoint sai kokonaisarvosanan 3,9 asteikolla yhdestä viiteen.

Nopea reagointi avain menestykseen

Kansainvälisessä maantielogistiikassa toimivan Transpoint Internationalin
yhtiörakenteessa tapahtui muutos kesällä, kun tytäryhtiö Unkarissa myytiin. Transpoint
Internationalin volyymit kasvoivat Baltian- ja Itä-Euroopan liikenteessä, mutta
vähentyivät Venäjän-liikenteessä. Tämän seurauksena toimintoja sopeutettiin Kotkassa
ja Viipurissa.

Markkinatilanne johti rautatielogistiikassa joidenkin kuljetusvirtojen ja -volyymien
menetyksiin. Kysynnän muutoksiin reagoitiin nopeasti, mikä takasi kannattavuuden.
Toiminnan tehostaminen näkyi siinä, että junakoot kasvoivat ja sähkövetoisen
liikenteen osuus nousi. Ratapihoilla valmisteltiin uusien teknologioiden, kuten tablet-
tietokoneiden, käyttöönottoa.

Suhdannetilanne ja muun muassa hiljaisuus rakennusmarkkinoilla heijastuivat
kotimaan maantielogistiikan liiketoimintaan. Kaluston määrää sopeutettiin vastaamaan
tarpeita. Vuoden aikana investoitiin myös uuteen: kuljetuskalustoa uusittiin ja
Riihimäen terminaalin rakennustyöt alkoivat. Panostus työyhteisön kehittämiseen näkyi
henkilöstötutkimuksen parantuneina tuloksina.

Kasvua ja jatkuvaa parantamista

VR Transpoint päivitti strategiansa vuosille 2016–2020. Kasvua haetaan uusilta
toimialoilta, teollisuuden uushankkeista, idänliikenteestä sekä laajemmista
logistiikkaratkaisuista. Strategia korostaa asiakaskumppanuuksia ja sitoutumista
mitattaviin palvelulupauksiin.

Lähitulevaisuudessa liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat yleinen talouskehitys
Suomessa ja Venäjällä sekä kiristyvä kilpailu kotimaan markkinoilla ja idänliikenteessä.
Tavaraliikenteessä kilpailu näkyy paitsi toimijoiden määrän lisääntymisenä, myös eri
kuljetusmuotojen ja -reittien välillä.

VR Transpoint keskittyy muuttuvassa markkinatilanteessa oman toimintansa jatkuvaan
kehittämiseen asiakkaitaan kuunnellen. VR Transpoint on panostanut
asiakaslähtöisyyden, tehokkuuden ja toimintavarmuuden lisäksi

VR Transpoint
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ympäristöystävällisyyteen. Rautateillä on lisätty energiatehokkaan sähkövedon osuutta,
ja lisäksi VR Transpoint on käynnistänyt kehityshankkeen täysin hiilineutraalien
kuljetusten aloittamiseksi.

VR Transpoint
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Kokonaisratkaisuja
kuljetuksista varastointiin

• VR Transpoint investoi uuteen terminaaliin Riihimäellä.
• Kouvolan Cargo East Terminalin asiakaskunta laajeni vuoden aikana.

VR Transpoint tarjoaa juna- ja autokuljetusten lisäksi esimerkiksi varastointipalveluita,
kuljetusten suunnittelua sekä kuormien käsittelyä.

Syksyllä alkoivat Riihimäen uuden terminaalin rakennustyöt. Tilat vastaavat kotimaan
maantielogistiikan merkittävän asiakkaan, rakennuseristeitä valmistavan Parocin,
tuleviin varastointitarpeisiin.

Riihimäen terminaali palvelee myös muita asiakkaita. Autokuljetukset on mahdollista
yhdistää rautatiekuljetuksiin, sillä alueella on raideyhteys.

Riihimäen tavara-aukiolle tulee kylmän tilan terminaali. Lisäksi vanhan tavara-aseman
yhteyteen kunnostetaan lämmintä varastointitilaa. Massatavaran säilytyksen soveltuvat
telttahallit valmistuvat keväällä 2016.

Kokonaisratkaisuja kuljetuksesta varastointiin
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VR Transpoint toimii Parocin partnerina varastotoiminnoissa Riihimäellä sekä tuotteiden
jakelussa terminaalista ja tehtailta. Pitkälle viety IT-integrointi asiakkaan kanssa
syventää yhteistyötä toimitusprosessin hallinnassa.

Uusia tuotteita Kouvolan terminaalin kautta

Kouvolan Cargo East Terminalin (CET) asiakaskunta ja tuoterepertuaari laajenivat
vuoden aikana.

Metsäteollisuuden tuotteiden, esimerkiksi paperi- ja kartonkituotteiden, lisäksi CET:in
kautta kulki uusia tuoteryhmiä, kuten vaneria, lannoitteita ja teräskeloja.

Idänviennin tilanne oli vuoden aikana haastava, mikä heijastui CET-terminaalin
toimintaan. Terminaalin kannattavuus ja volyymi kuitenkin paranivat loppuvuotta kohti.
Tilanteeseen vaikuttivat uudet tuotteet ja volyymit sekä lisääntynyt tuonti Suomeen.

Hiljattain laajennettu Cargo East Terminal toimii lyhytaikaisena varastona ja
yhdistelypaikkana eri teollisuudenaloilta ja tehtailta tuleville tuotteille. Tuotteet
kuljetetaan tehtailta terminaaliin sekä sieltä eteenpäin autoilla ja junavaunuilla.

Vuonna 2014 valmistuneen laajennuksen yhteydessä kiinteistöön tuli lisää
käsittelymahdollisuuksia esimerkiksi siltanosturin myötä, mikä osaltaan mahdollisti
asiakaskunnan laajentamisen.

Kuljetusten lisäksi CET-terminaalin palveluihin kuuluvat varastointi, tavaran käsittely,
varastokirjanpito, huolinta ja tullaus.

Kokonaisratkaisuja kuljetuksesta varastointiin
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Hyvää kehitystä
turvallisuudessa

• Hyvä turvallisuuskehitys jatkui VR Transpointissa myös vuonna 2015.
• Turvallisuutta koskevat tavoitteet saavutettiin.

Työ- ja junaturvallisuutta kehitetään jatkuvasti sovittujen tavoitteiden ja
toimenpiteiden pohjalta. Painopiste on ennakoivassa turvallisuustyössä.

VR Transpoint saavutti vuodelle 2015 asetetut turvallisuustavoitteet.
Työtapaturmataajuudessa tapahtui myönteistä kehitystä koko liiketoiminnassa.
Tavaravaunujen järjestelytöihin liittyvät vaihtotyöpoikkeamat vähenivät
rautatielogistiikassa.

Ratapihojen työolosuhteisiin kiinnitettiin vuoden aikana paljon huomiota. Yhteistyötä
tiivistettiin raiteistonhaltijoiden, rataisännöitsijöiden ja kunnossapitäjien kanssa.

Hyvää kehitystä turvallisuudessa
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Kesällä otettiin käyttöön suojakypärät ratapihoilla ja vaihtotöissä. VR Transpoint
investoi myös kaluston käyttöturvallisuuteen: uusien kaiteiden ja astinten myötä
rautatielogistiikan vaunut ovat aiempaa turvallisempia.

Syksyllä 2015 toteutetusta henkilötutkimuksesta ilmenee, että henkilöstön mielestä
työturvallisuudesta huolehditaan hyvin.

Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä turvallisuuden
kehittämiseksi. Usean asiakkaan kanssa sovittiin yhteistyönä tehtävistä raide- ja
tieliikenteen sekä kuormaus- ja purkutoiminnan riskikartoituksista.

Maantielogistiikassa koulutettiin sopimusliikennöitsijöitä ja heidän kuljettajiaan
kuljetusalan muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Koulutukset tukivat ammattitaidon
ylläpitoa ja kehitystä sekä turvallista työskentelyä. Myös rautatieturvallisuustehtävissä
toimiville järjestettiin koulutukset suunnitellusti.

VR Transpoint kehitti tapaturmien tutkintaa ja selkeytti turvallisuuden johtamista
vuoden aikana. Myös turvallisuuden seuranta oli aiempaa kattavampaa. Auditointien
avulla kehitettiin turvallisuuskäytäntöjä ja -johtamista. Teollisuudesta ja
tutkimuslaitoksista haettiin parhaita käytäntöjä turvallisuuden parantamiseksi.

Liiketoimintayksiköissä pidettiin yhteensä noin 670 turvallisuustuokioita, joissa
käsiteltiin ajankohtaisia turvallisuusasioita. Tuokioiden määrä ylitti niille asetetun
tavoitteen, ja niiden sisältöä kehitettiin. Turvallisuustietoutta lisäsivät myös
rautatielogistiikan turvallisuuskampanjat ja -kilpailut.

Hyvää kehitystä turvallisuudessa
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Toiminta tehostui monin
tavoin

• Uudet teknologiat, toimintamallit ja tietojärjestelmät tehostivat VR Transpointin
toimintaa vuoden 2015 aikana.

• Rautatielogistiikassa tehostumista tapahtui laajalla rintamalla.

Rautatielogistiikassa junakoot kasvoivat, mikä toi tehokkuutta ja kustannussäästöjä,
koska yhä suurempi määrä tavaraa kuljetettiin entistä vähemmillä junilla.

Sähkövetureilla ajetun liikenteen osuus ylitti 70 prosentin tason. Sähkövedon osuuden
kasvattaminen kuljetuksissa paransi energiatehokkuutta. Tavaraliikenteessä logistinen
tehokkuus ja energiatehokkuus kulkevat käsi kädessä.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Ralli kattaa koko rautatielogistiikan prosessin
kuljetusten suunnittelusta laskutukseen. Vuoden aikana otettiin käyttöön toimintaa
virtaviivaistavan järjestelmän tilaus- ja laskutusosio ja valmisteltiin
kuljetussuunnitteluosion käyttöönottoa.

Toiminta tehostui monin tavoin
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Uutta teknologiaa ratapihoille

Vetureiden radio-ohjauksen laajentuminen toi tehokkuutta ja joustoa vaihtotöiden
tekemiseen. Radio-ohjaustekniikka mahdollistaa vaihtotyöveturin käytön kauko-
ohjaimella ratapihoilla ja tietyillä linjaosuuksilla.

Ratapihoilla valmisteltiin siirtymistä nykyisestä radiojärjestelmästä viranomaisverkko
Virveen ja Raili-puhelimien korvaamista uusilla laitteilla.

Lisäksi ratapihoilla testattiin vuoden aikana uutta tablet-päätettä, jonka avulla
vaihtotyönjohtaja saa tietoja saapuvasta junasta. Myös kotimaan maantielogistiikan
autoihin asennetut tablet-tietokoneet paransivat autokuljetusten seurantaa ja
tiedonvälitystä.

Kotimaan maantielogistiikassa investoitiin suurempaan autokalustoon. Kaluston paino-
ja mittamuutos mahdollisti suuremmat kuormakoot ja kasvatti kuljetuskapasiteettia.
Tämä vähensi osaltaan kaluston tarvetta.

Toiminta tehostui monin tavoin
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Toiminta tehostui monin tavoin
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Biotaloudesta uutta kasvua
raiteille

• Biotalouteen liittyvät investoinnit tarjoavat uusia mahdollisuuksia VR
Transpointille.

• Vuoden 2015 aikana neuvoteltiin sopimuksesta, joka koskee Äänekosken
biotuotetehtaan logistiikkaratkaisuja.

Suomen teollisuuden uudet investoinnit kasvattavat bioraaka-aineiden ja -tuotteiden
käyttöä sekä kuljetusvirtoja.

VR Transpoint ja Metsä Group neuvottelivat vuonna 2015 sopimuksesta, joka koskee
Äänekoskelle rakennettavan uuden biotuotetehtaan logistiikkaratkaisuja. Tehtaan on
määrä valmistua vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, jolloin myös
rautatiekuljetukset lähtevät vaiheittain käyntiin.

Biotaloudesta uutta kasvua raiteille
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Kun tehdas on täydessä tuotannossa, VR Transpoint kuljettaa noin 800 000 tonnia
sellua vuosittain Äänekoskelta Vuosaareen. Solmittu sopimus kattaa myös investoinnin
soveltuvaan vaunukalustoon. Liikenteessä käytetään VR Groupin uusia
Sr3-sähkövetureita.

Äänekosken biotuotetehtaan tarpeisiin on luotu tehokas ja uudenlainen
logistiikkaratkaisu, jossa tehtaan toiminnot, kuljetukset ja satamaoperointi on
yhdistetty sujuvasti. Vuosaaresta tulee merkittävä satama rautatiekuljetuksille.

Bioenergian logistiikkaratkaisuja rakentamassa

Useat energialaitokset eri puolilla Suomea valmistelevat bioenergian, kuten
puupohjaisten polttoaineiden, käytön lisäämistä. Uusiutuvilla energiamuodoilla
korvataan fossiilisia polttoaineita.

VR Transpoint ja energiayhtiö Vapo aloittivat uuden yhteistyön heinäkuussa 2015.
Ilomantsissa sijaitsevan pellettitehtaan tuotanto kulkee jatkossa junalla Haminan
satamaan, mistä se toimitetaan välivarastoinnin jälkeen loppukäyttäjille. Vapon
pellettien kuljetusjärjestelmää on tarvittaessa mahdollista laajentaa myös VR
Transpointin auto- ja junakuljetukset yhdistävään malliin.

VR Transpoint teki vuoden aikana aktiivisesti työtä vastatakseen jatkossa
bioenergiamarkkinoiden kasvaviin kuljetustarpeisiin ja tarjotakseen toimivia
logistiikkaratkaisuja energia-asiakkaille.

Rautatielogistiikan kilpailukyky muita liikennemuotoja vastaan paranee, kun raaka-
ainetta on uusien voimalaitoksien aiheuttaman lisätarpeen vuoksi tuotava yhä
kauempaa ja kun kuljetusmäärät ovat suuria ja säännöllisiä.

Biotaloudesta uutta kasvua raiteille
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Asiakastyytyväisyys etusijalla
• VR Transpoint toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka

tarjoaa arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi.
• Saatu kokonaistulos oli edelleen hyvällä tasolla, vaikka heikentyikin hieman.

VR Transpoint sai vuotta 2015 koskevassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa
kokonaisarvosanan 3,9 asteikolla yhdestä viiteen. Tulos oli edelleen hyvällä tasolla,
vaikka laski jonkin verran.

Tutkimukseen vastasi noin 300 asiakasta. Edellisvuonna raportoitu tulos oli 4,0, mutta
tutkimustapa muuttui, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Positiivista kehitystä tapahtui vuoden aikana erityisesti työturvallisuudessa, joka sai
asiakkailta arvosanan 4,2. Tutkimuksen mukaan myyntihenkilöstön ammattitaitoon
luotetaan ja henkilöstö on palvelualtista. Havaitut kehityskohteet käydään huolellisesti
läpi liiketoimintayksiköissä.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat odottavat VR Transpointilta
erityisesti kuljetusvarmuutta, aikataulujen pitävyyttä, luotettavuutta
yhteistyökumppanina ja asiakaslähtöisyyttä.

Asiakkaiden kanssa eteenpäin

VR Transpoint on sitoutunut asiakaslähtöisyyden ja -tyytyväisyyden jatkuvaan
kehittämiseen. Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ja yksilöllisten
tarpeiden ymmärrystä sekä koko logistiikkaketjuun liittyvää osaamista.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa paitsi asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin vastaamista ja
sovittujen tehtävien hyvää hoitamista, myös asiakkaan liiketoiminnan tukemista
lisäarvoa tuottavilla ratkaisuilla.

VR Transpoint tarjoaa mahdollisuuden rautatie- ja maantiekuljetuksien joustavaan
yhdistämiseen, mikä vastaa asiakkaiden muuttuviin kuljetustarpeisiin. Logistiikan
kokonaisratkaisuissa asiakkaalle räätälöidään koko kuljetusketju lisäpalveluineen
tehtaalta satamaan.

VR Transpoint käynnisti vuonna 2015 työn aiempaa tarkempien palvelulupausten
laatimiseksi. Kun asiakaskohtaiset tarpeet on tunnistettu, asiakkaille voidaan antaa
esimerkiksi täsmällisyyteen tai turvallisuuteen liittyviä lupauksia.

Asiakastyytyväisyys etusijalla
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Uusia aluevaltauksia ja
allianssikumppanuuksia

• VR Track Oy on Suomen suurin radanrakentaja ja ainoa täyden palvelun
rautatiejärjestelmien toimittaja.

• Yritys on yksi suurimmista infra-alan suunnittelutoimistoista ja rautateiden
kunnossapitäjistä sekä johtava rata-, sähkö- ja turvalaitejärjestelmien
asiantuntija.

• VR Track Sweden AB on Ruotsin kolmanneksi suurin rautateiden
kunnossapitäjä.

Euroopan ensimmäinen julkinen allianssihanke, Liikenneviraston ja VR Trackin vuonna
2011 aloittama Lielahti–Kokemäki-rataosan perusparannushanke valmistui
rakennustöiden osalta etuajassa alkuvuodesta 2015. Yksi allianssihankkeelle
määritellyistä avaintavoitteista oli turvallisuus. Koko rakentamishankkeen osalta
tapaturmataajuudeksi muodostui 6,3. Tätä voi pitää merkittävänä saavutuksena, sillä

VR Track
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eri vaiheissa työmaalla työskenteli yhteensä 1 309 henkilöä. Lielahti–Kokemäki-
rataosan perusparannushanke on parhaillaan takuuvaiheessa, joka jatkuu vuoteen
2020.

Rautateiden käyttökeskustoiminta siirtyi VR Track Oy:ltä Finrail Oy:lle maaliskuussa
2015. Samassa yhteydessä käyttökeskusten henkilöstö siirtyi Finrailin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä. Suomen rataverkon sähköjärjestelmän käytettävyyttä ja
turvallisuutta valvovat käyttökeskukset sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja
Kouvolassa.

VR Trackin vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamoliiketoimintoja kehitetään yhdessä
maailman johtavan rautatieteknologia- ja infrastruktuurikonsernin kanssa. VR Track ja
Vossloh-konserni solmivat toukokuussa 2015 sopimuksen kahden yhteisyrityksen
muodostamisesta tavoitteena vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen
kasvattaminen ja kehittäminen. Tuotanto siirrettiin osaksi yhteisyritysten toimintaa
heinäkuussa 2015.

Toukokuun lopussa VR Track ja Liikennevirasto allekirjoittivat urakkasopimuksen
Vaala–Kivesjärvi-perusparannuksesta. Urakka sijaitsee tavaraliikenteelle merkittävällä
Oulu–Kontiomäki-rataosalla. Työt jatkuvat vuoden 2016 kesäkuulle.

Kesäkuussa Tampereen kaupunki valitsi VR Track Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Pöyry
Finland Oy:n muodostaman työyhteenliittymän Tampereen raitiotieallianssin
toteuttajaksi. Hankkeesta enemmän täällä.

VR Track on kasvattanut voimakkaasti osuuttaan Ruotsin ratamarkkinoilla ja noussut
yhdeksi maan suurimmista ratojen kunnossapitäjistä. Radanrakentamisen ja
kunnossapidon lisäksi nostimme myös suunnittelun ydintoimintojemme joukkoon
Ruotsissa. Kesällä 2015 VR Track voitti merkittävän suunnitteluprojektin. Trafikverketin
tilaamassa vaativassa tasoristeysprojektissa Uppsalan keskustan kaksi tasoylikäytävää
korvataan alikulkusilloilla. Projekti on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2016–2019.
Voit lukea lisää kansainvälisestä toiminnastamme täältä.

Lokakuussa Liikennevirasto valitsi VR Trackin allianssikumppanikseen Äänekosken
biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantamishankkeeseen. Allianssihankkeesta lisää
täällä.

VR Track toimii toukokuussa 2014 käynnistyneen Ruha–Lapua-kaksoisraiteen
rakentamishankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana. Hanke eteni vuoden aikana
ripeästi aikataulussaan. Syksyn aikana kaikki Lapuan ja Ruhan väliset tasoristeykset oli
korvattu alikulkusilloilla ja marraskuussa Lapualla juhlittiin Kauppakadun alikulkusillan
vihkiäisiä. Kaksoisraide ja siihen liittyvät Lapuan liikennepaikan muutostyöt ovat osa
suurempaa Liikenneviraston Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. Uutta raidetta rakennetaan
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noin yhdeksän kilometriä ja vanhaa raidetta kunnostetaan kaikkiaan noin 11 kilometrin
matkalta. VR Trackin urakkaan kuuluu myös Lapuan liikennepaikan uusiminen.
Rakentamishanke valmistuu 30.10.2016 mennessä.

Liikennevirasto kilpailuttaa hallinnoimansa rataverkon kunnossapitoalueita tasaisin
väliajoin. Vuoden 2015 lopussa VR Track kunnossapiti näistä kuutta aluetta samoin
kuin lukuisia teollisuuden, kuntien ja satamien omistamia yksityisraiteita.

Syksyllä 2013 käynnistetty yhtiön historian laajin liiketoiminnan kehitysohjelma
saatettiin loppuun vuoden 2015 aikana. Hanke valmistui lähes vuoden suunnitellusta
aikataulusta etuajassa. Lue kehitysohjelmasta lisää täältä.

Määrätietoinen turvallisuustyö toi tuloksia

Työturvallisuuden edistäminen on keskeinen osa toimintaamme. Turvallisuustyö on
vuoden aikana painottunut tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkintaan ja niistä
oppimiseen, ennakoivaan turvallisuustoimintaan sekä koko henkilöstölle suunnattuun
turvallisuusviestintään, kuten viikoittaisiin ajankohtaisia turvallisuusaiheita painottaviin
tekstiviesteihin. Kaikkiaan turvallisuusaiheisia tekstiviestejä lähetettiin vuoden aikana
60 kpl. Myös edellisvuonna käyttöönotetun Työtehtävän turvallisuussuunnitelma -
toimintamallin kehittämistä jatkettiin edelleen.
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Määrätietoinen ja johdonmukainen turvallisuustyö toi myös tuloksia. Tapaturmataajuus
laski ensimmäisen kerran yhtiön historiassa alle 10:en ollen 9,7 (14,7). Myös
ennakoivien turvallisuusmenetelmien, kuten turvallisuushavaintojen ja
turvallisuustuokioiden, mittareille asetetut tavoitteet saavutettiin. Vakavien
työtapaturmien määrä väheni, ja tapaturmien aiheuttamien sairaslomien
keskimääräinen pituus lyheni.

Asiakastyytyväisyys kehittynyt edelleen

VR Trackin asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Asiakkaiden antama
onnistumisarvosana nousi edellisestä vuodesta ollen 4,16 (4,05) asteikolla 1–5.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen korkeimmat arvosanat saivat liikenne- ja
työturvallisuus 4,5 (4,2) ja lupausten pitäminen 4,4 (4,1).

Vuoden aikana asiakastyössä paneuduttiin erityisesti edellisvuoden
asiakastutkimuksissa esiin nousseisiin kehityskohteisiin. Asiakkaille annetut lupaukset
olivat toiminnan keskiössä, ja muun muassa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden
kanssa kehitettiin edelleen. Suuria edistysaskelia otettiinkin muun muassa asiakkaiden
kokemassa asiakaslähtöisyydessä, reagointinopeudessa sekä liikenne- ja
työturvallisuuden kehityksessä.

Katso lisää asiakaslähtöisyys liiketoiminnassa.

VR Track
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Kehitysohjelma strategian
vauhdittajana

Syksyllä 2013 käynnistetty yhtiön historian laajin liiketoiminnan kehitysohjelma vietiin
loppuun vuoden 2015 aikana. Kehitysohjelman tavoitteena oli yrityksen
kannattavuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen pitkällä tähtäimellä. Ohjelman
keskeiset kehitystoimenpiteet liittyivät muun muassa yleiskustannusten hallintaan,
joustavampaan kustannusrakenteeseen, työvoiman tehokkaaseen ja joustavampaan
käyttöön, työmaiden johtamisen kehittämiseen sekä projektien parempaan
riskienhallintaan. Hanke valmistui lähes vuoden suunnitellusta aikataulusta etuajassa.

Osana kehitysohjelmaa yrityksen projektitoiminnan ohjausjärjestelmä määriteltiin
uudelleen. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 lopussa. Myös yrityksen
liiketoimintaportfoliota tarkasteltiin osana tätä ohjelmaa. VR Track sopi yhteistyöstä
vaihde- ja kiskohitsausliiketoiminnassa vahvan kansainvälisen kumppanin, Vossloh-
konsernin, kanssa. Heinäkuun alussa nämä toiminnot siirrettiin osaksi yhteisyritysten
toimintaa.

Kehitysohjelma strategian vauhdittajana
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Kehitysohjelma onnistui erittäin hyvin. VR Track on saavuttanut menestystä
tarjouskilpailuissa sekä säilyttänyt hyvän kannattavuuden supistuneesta kotimaan
radanpidon markkinasta huolimatta. Kehitysohjelman kautta saatuja kokemuksia on
siirretty osaksi yrityksen strategian jalkautusprosesseja.

Kehitysohjelma strategian vauhdittajana
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Luotettava infra-alan
allianssikumppani

Vuonna 2015 VR Track oli mukana kolmessa infra-alan allianssihankkeessa. Euroopan
ensimmäinen julkinen allianssihanke, Liikenneviraston ja VR Trackin vuonna 2011
aloittama Lielahti–Kokemäki-rataosan perusparannushanke valmistui rakennustöiden
osalta etuajassa alkuvuodesta 2015. Hanke on parhaillaan takuuvaiheessa, joka jatkuu
vuoteen 2020.

Kesäkuussa VR Trackin, YIT:n ja Pöyryn muodostama työyhteenliittymä valittiin
toteuttamaan Tampereen raitiotien allianssimuotoista hanketta. Lokakuussa
Liikennevirasto valitsi VR Trackin allianssikumppanikseen Äänekosken biotuotetehtaan
rautatieyhteyksien parantamishankkeeseen.

Luotettava infra-alan allianssikumppani
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Kokeneet allianssikumppanit Tampereen raitiotien

toteuttajiksi

Kesällä 2015 Tampereen kaupunki valitsi VR Track Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Pöyry
Finland Oy:n muodostaman työyhteenliittymän Tampereen raitiotieallianssin
toteuttajaksi. Raitiotie toteutetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupunki ja
työyhteenliittymä toimivat tiiviissä yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi.
Aliallianssikumppanina toimii Ratatek Oy.

Raitiotie yhdistää Tampereen suuret asuin-, työpaikka-, opiskelu-, keskusta- ja
keskussairaala-alueet. Voimakkaasti ja tasaisesti kasvavalle kaupungille nopea ja
varma raitiotie tarjoaa hyvän alustan kaupungin kaavoituksen ja palvelujen
kehittämiselle.

Raitiotiehankkeen kehitysvaihe alkoi heinäkuussa 2015. Kehitysvaiheessa pyritään
löytämään parhaat toteutettavissa olevat suunnitteluratkaisut raitiotien
rakentamispäätöksen pohjaksi. Kehitysvaiheen jälkeen Tampereen kaupunginvaltuusto
päättää rakentamisesta lokakuussa 2016. Mikäli toteutusvaiheeseen päätetään siirtyä,
on raitiotien määrä valmistua kahdessa osassa, joista ensimmäinen, Hervanta-
Keskusta-Tampereen yliopistollinen keskussairaala, valmistuisi liikennöitäväksi vuonna
2021.

Keskeisenä toimintatapana hankkeessa on tietomallipohjainen tuotanto, josta kaikilla
suunnittelija- ja urakoitsijaosapuolilla on vankka osaaminen.

Toimintavarmuutta Äänekosken biotuotetehtaan

rautatiekuljetuksille

Lokakuussa 2015 VR Track valittiin Liikenneviraston allianssikumppaniksi Äänekosken
biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantamishankkeeseen. Hanke edistää
Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä
parantamalla ratayhteyksien toimintavarmuutta ja turvallisuutta merkittävästi
lisääntyvien rautatiekuljetuksien tarpeisiin.

Syksyllä 2015 käynnistyneessä ja keväälle 2016 ulottuvassa kehitysvaiheessa
allianssikumppanit sopivat hankkeen tarkemmasta laajuudesta tavoitekustannuksineen,
jonka jälkeen käynnistetään varsinaiset rakennustyöt. Hankkeessa Jyväskylän ja
Äänekosken välinen rataosuus sähköistetään ja radan rakenteita, tunneleita ja

Luotettava infra-alan allianssikumppani
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turvalaitteita parannetaan ja peruskorjataan. Myös Tampere–Jyväskylä-välillä
tunneleita ja radan rakenteita parannetaan pistemäisesti. Ratahanke valmistuu
liikenteelle syksyllä 2017, ja takuuaika jatkuu aina vuoteen 2022.

Allianssimalli vastaa yhä vaativimpien hankkeiden

tarpeisiin

Allianssi perustuu vahvasti luottamukseen ja sitoutumiseen. Hankkeeseen osallistuvien
yritysten valintaan käytetään perinteistä urakkaa enemmän aikaa, jolloin selvitetään
yritysten kyky toimia ryhmänä ja yhdessä. Valintaperusteita ovat myös yritysten
kyvykkyys, arvon tuotto rahalle ja palkkio.

Allianssikumppanit työskentelevät yhteisellä kaupallisella mallilla yhteisen tavoitteen
eteen, hankkeen parhaaksi. Allianssissa yhdistetään käyttäjän, tilaajan, suunnittelijan
ja rakentamisen sekä mahdollisten järjestelmätoimittajien osaamiset yhteen yhteiseen
organisaatioon. Allianssitiimin työtapaan kuuluu tehdä työtä yhdessä ja yhteisessä
tilassa, Big Roomissa.

Hankkeen toteutusta koskevat päätökset tehdään yhdessä. Osapuolet sitoutuvat
tavoitekustannuksiin, eikä lisä- tai muutostöitä ole. Allianssin sopimusosapuolet jakavat
hankkeen hyödyt ja riskit, jolloin kaikki kumppanit joko voittavat tai häviävät yhdessä.
Hyötyjen maksimoimiseksi allianssimallissa on tavoitteena suorituskyvyn jatkuva
parantaminen.

Allianssi sopii hankkeisiin, joissa on mahdollisuuksia ja riskejä. Tyypillisesti budjetti,
aikataulu, poliittiset ja sosiaaliset intressit sekä tekniset vaatimukset luovat haastavia
reunaehtoja.

Aikaisella osaajien integroinnilla pyritään ratkaisemaan hankkeen toteuttamisen
haasteet, minimoimaan läpimenoaika strategisesta päätöksestä käyttöönottoon ja
maksimoimaan arvo tilaajan rahalle.

Luotettava infra-alan allianssikumppani
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Tavoitteena kasvaa
merkittäväksi
rautatieinfrapalvelujen
tuottajaksi Pohjoismaissa

Tavoitteena kasvaa Pohjoismaissa
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VR Track on Ruotsin kolmanneksi suurin rautateiden

kunnossapitäjä

VR Track Sweden AB on kasvattanut voimakkaasti osuuttaan Ruotsin ratamarkkinoilla
ja noussut yhdeksi suurimmista ratojen kunnossapitäjistä Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto
kasvoi reippaasti vuoden 2015 aikana. Myös tilauskanta kehittyi positiivisesti ja oli
vuoden 2015 lopussa lähes 200 miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua vauhdittivat
kaksi uutta viisivuotista ratojen kunnossapitourakkaa Etelä- ja Länsi-Ruotsissa.

VR Track Sweden AB on strategiansa mukaisesti laajentanut toimintaansa paikallisesta
toimijasta kansalliseksi toimijaksi. Uusien kunnossapitoalueiden myötä yhtiö on Ruotsin
kolmanneksi suurin ratakunnossapitoa tarjoava palveluyritys. Vuoden 2015 lopussa VR
Track Sweden AB:ssa työskenteli 315 henkilöä.

Radanrakentamisen ja kunnossapidon lisäksi myös suunnittelu nostettiin
ydintoimintojen joukkoon Ruotsissa. Uusi infrasuunnitteluun keskittyvä brändi, VR
Infrapro, lanseerattiin Ruotsin markkinoille syksyllä 2015. VR Infrapron tarjoamat
suunnittelu- ja konsultointipalvelut kattavat rautateiden lisäksi koko infran
suunnittelun.

Toiminta Virossa lopetetaan

VR Track Oy:n tavoitteena on kasvaa merkittäväksi palveluntuottajaksi Pohjoismaissa.

Yhtiö päätti vuoden 2015 lopulla lopettaa toimintansa Virossa ja purkaa VR Track
Estonia AS:n ja yhtiön sivuliikkeen VR Track Oy Eesti Filialin. Yhtiöiden lopetuspäätöstä
ovat jouduttaneet jo pitkään jatkunut heikko kysyntätilanne markkinoilla.

Toiminnan jatkaminen olisi myös vaatinut merkittäviä investointeja tulevaisuuteen,
muun muassa Rail Baltica toteutetaan eurooppalaisella raideleveydellä, johon yhtiön
nykyinen konekanta ei sovellu.

Tavoitteena kasvaa Pohjoismaissa

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 77



Infran tulevaisuudennäkymät

Suomen ratamarkkinoiden odotetaan heikentyvän hiukan edellisvuodesta ja kilpailun
ratahankkeista pysyvän kireänä. Rakentamisen kausivaihteluiden vuoksi VR Track
joutunee turvautumaan lomautuksiin vuoden 2016 aikana.

Pitkään isolla volyymilla edennyt Pohjanmaan radan parantaminen kääntyy
loppusuoralle, ja hankkeeseen liittyviä uusia urakoita on tarjottavana selvästi
aikaisempia vuosia vähemmän. Pääradan kehittäminen Pasila–Riihimäki-välillä alkaa
vuonna 2016 suunnittelulla ja ensimmäisillä urakoilla loppuvuodesta. Kehitysvaiheessa
oleva Jyväskylä–Äänekoski-ratahanke työllistää VR Trackia voimakkaasti vuonna 2016,
mikäli hankkeessa päästään etenemään toteutusvaiheeseen keväällä 2016.

Ruotsissa radanpidon rahoitustason ennakoidaan nousevan lievästi 2016. VR Track
Sweden AB:n ratakunnossapidon tilauskanta on vahva. Ruotsissa ratainfran
rahoitustaso on huomattavasti Suomea suurempi, ja tämä tarjoaa erittäin hyvät
kasvumahdollisuudet sekä rakentamisen että suunnittelun osalta.

Tulevaisuudennäkymät
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Vastuullisuus

Turvallisuus ja vastuullisuus ovat VR Groupin keskeisiä arvoja. VR Group on merkittävä
toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja vastuullisuus liittyy tiiviisti kaikkiin konsernin
toimintoihin.

Vastuullisuuden teemat

VR Groupin vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa
turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä
toiminnan läpinäkyvyyttä.

Turvallisuus
Vuonna 2015 vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta vältyttiin. Rautatieliikenteen
todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät tasoristeyksiin sekä ratatyön ja
liikenteen yhteensovittamiseen. Työtapaturmataajuustavoite alitettiin.

Vastuullisuus
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Vuoden 2016 aikana sääntely-ympäristö tulee muuttumaan ja Trafin rooli muuttuu
entistä enemmän valvovaksi viranomaiseksi. Muutos korostaa rautatietoimijoiden omaa
vastuuta ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös VR Groupin rautatieturvallisuuden
johtamisjärjestelmälle.

Asiakaslähtöisyys
Kaikissa kolmessa liiketoiminnossa kehitettiin vuorovaikutusta ja toimintaa asiakkaiden
kanssa. Matkustajaliikenteessä tämä näkyi muun muassa junalippujen hinnoittelun
uudistamisena helmikuussa 2016.

Henkilöstöstä huolehtiminen
Vuoden 2015 aikana henkilöstön kanssa keskusteltiin siitä, miten arvot ohjaavat
toimintaa ja miten työskentelytapoja voitaisiin kehittää. Lisäksi saatiin paljon
ehdotuksia henkilöstön ja johdon sekä eri yksiköiden välisen keskustelun
kehittämiseksi. Henkilöstötutkimuksessa esimiestyötä, työturvallisuutta ja viestintää
koskevat tulokset paranivat. Sen sijaan usko VR Groupin tulevaisuuteen sekä työpaikan
suositteluhalukkuus laskivat.

Ympäristö
Vuoteen 2020 ulottuvien ympäristölupausten tavoitteista uusiutuvan energian osuus VR
Groupin energiankulutuksesta ja kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen
kokonaismäärästä on jo saavutettu. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut
merkittäviä vuotoja.

Toiminnan läpinäkyvyys
Koko VR-konsernia koskeva eettinen ohjeistus uusittiin vuonna 2015. Ohjeet koskevat
koko henkilöstöä ja jokaista edellytettiin suorittamaan niitä koskeva kurssimuotoinen
valmennus vuoden 2015 aikana. Myös VR-konsernin lahjonnan vastainen ohjeistus
uusittiin.

Hankinnan uusilta toimittajilta vaaditaan aina itsearviointia, ja niille suoritetaan
riskianalyysi. Toimittajat sitoutuvat noudattamaan VR Groupin hankintatoimen eettisiä
ehtoja. Lisäksi toimittajat sitoutuvat varmistamaan, että myös heidän toimitusketjunsa
noudattavat eettisiä ehtoja.

Vastuullisuus
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VR Group osingon- ja veronmaksajana

Veropolitiikka
VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin
yhtiön kotimaan lakien ja säädösten mukaisesti. Konsernin tavoitteena on hoitaa verot
ja muut viranomaismaksut oikein ja ajallaan.

Liiketoiminnan painopiste on Suomessa, lisäksi konsernilla on jatkuvaa toimintaa
Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä sekä vuonna 2015 toimintaa myös Unkarissa.

Konsernin keskitetty talousyksikkö vastaa veroasioista Suomessa käyttäen tarvittaessa
apuna asiantuntijoita tulkintaa vaativissa kysymyksissä. Muissa maissa paikalliset
talousyksiköt hoitavat veroasiat ja viranomasimaksut.

Maksetut verot, osingot ja viranomaismaksut
Suomen lisäksi konserniin kuuluvia yhtiöitä oli vuonna 2015 rekisteröity Ruotsissa,
Venäjällä, Virossa ja Unkarissa. Konsernin liikevaihdosta suomalaisten yritysten osuus
oli 92,6 prosenttia. Vuonna 2015 konsernin tulos ennen veroja oli 42,8 miljoonaa
euroa. Tuloveroja tilikaudella maksettiin 7,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli vuoden
lopussa 1,8 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia ja 84,9 miljoonaa euroa
laskennallisia verovelkoja.

Verot maksettiin lähes kokonaan Suomeen. Suurin vuodelta 2015 maksetuista veroista
oli energiaveroihin kuuluva polttonesteiden valmistevero 12,7 miljoonaa euroa.
Energiaveroja Suomeen maksettiin yhteensä 14,4 miljoonaa euroa sisältäen 1,8
miljoonaa euroa sähkön valmisteveroa. Rautatieliikenteen kuluttama sähkö on
vapautettu valmisteverosta.

VR-Yhtymä Oy omistaa runsaasti kiinteistöjä eri puolella Suomea. Kiinteistöveroja
maksettiin eri kunnille yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Tilitettävistä veroista arvonlisäveroa muodostui tilikaudella 66,6 miljoonaa euroa ja
palkkaveroja 125,1 miljoonaa euroa.

Työnantajamaksut eli eläkemaksut ja muut henkilösivukulut olivat yhteensä 95,3
miljoonaa euroa vuonna 2015. Tästä sosiaaliturvamaksun osuutta on 8,3 miljoonaa
euroa.

Suomen valtiolle maksettiin osinkoa 100 miljoonaa euroa vuodelta 2014. Ratavero ja -
maksu olivat yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää rataveroa 1,1 miljoonaa
euroa ja Kerava–Lahti-rataosalta maksettavan investointiveron 4,2 miljoonaa euroa.
Muita viranomaismaksuja kuten Liikenteen turvallisuusviraston lupamaksuja maksettiin
0,5 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus
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Verojalanjälki
OsingoOsingott, v, vereroot ja vt ja vereronomaiseonomaiset makt maksut 2015 (milsut 2015 (milj.)j.)

OsingoOsingott 100,0100,0

Välittömät verot 7,3

Laskennalliset verot 5,6

VVälitälitttömäömät vt vereroot yht yhtteenseensää 12,912,9

Rataperustemaksu 39,2

Ratavero 1,1

Investointivero 4,2

RaRatatavvereroo- ja -mak- ja -maksu yhsu yhtteenseensää 44,544,5

MMuut viruut viranomaismakanomaismaksut (esut (esim. Tsim. Trraafi-lupamakfi-lupamaksut)sut) 0,50,5

AAjoneuvjoneuvoovvereroo 0,40,4

Liikenteen sähkövero M€ 0,0

Polttonesteiden vero M€ 12,7

Muu sähkövero M€ 1,8

EnerEnergiagiavvereroot yht yhtteenseensää 14,414,4

VValtiolaltiolle makle maksesetut yhtut yhtteenseensää 172,7172,7

KiinKiintteiseisttöövvereroo 2,22,2

Eläkemaksut 65,5

Muut henkilösivukulut 29,8

TTyönanyönantatajamakjamaksut yhsut yhtteenseensää 95,395,3

Arvonlisäverot (myynnit - hankinnat) 66,6

Palkkaverot (enn.pid.) 125,1

TilikaudelTilikaudella tilitla tiliteetttätävväät vt vereroott 191,7191,7

KKaikki yhaikki yhtteenseensää 461,9461,9

OmisOmistatajaohjausosjaohjausosasastton von vereroojalanjalanjäljälkiselvityskiselvitys

TiedoTiedot tilikaudelta 2015t tilikaudelta 2015

Tilikaudelta makTilikaudelta maksesetttatavvaat vt vereroott, M, M€ SuomiSuomi RRuouotsitsi VirViroo VVenäjäenäjä UnkariUnkari YhYhtteenseensää

tuloverot 7,73 -0,60 0,11 -0,00 0,01 7,26

kiinteistöverot 2,17 0,00 0,00 0,01 0,00 2,18

tuotantoverot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vastuullisuus
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työnantajamaksut 7,87 0,03 0,29 0,07 0,00 8,26

mahdolliset muut verot 20,17 0,00 0,00 0,02 0,00 20,19

Tilikaudelta tilitTilikaudelta tiliteetttätävväät vt vereroott

arvonlisäverot, myynnit 225,45 6,58 1,63 0,04 0,00 233,69

arvonlisäverot, hankinnat 152,75 12,62 1,70 0,04 0,00 167,11

valmisteverot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

palkkaverot 112,94 11,91 0,23 0,03 0,00 125,10

lähdeverot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mahdolliset muut verot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LiikLiikeevvaihaihtto maito maittain erittain eriteltynä, Meltynä, M€ 1 171,59 78,98 12,02 0,60 0,00 1 263,19

TTulos ennen vulos ennen vererooja maitja maittain erittain eriteltynä, Meltynä, M€ 45,80 -2,76 -0,47 0,22 0,00 42,80

HenkilösHenkilösttö maitö maittain erittain eriteltynäeltynä 8 101 310 47 98 60 8 616

Vastuullisuus
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Raportointiperiaatteet ja
vastuullisuuden johtaminen

• VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja integroitu osaksi
konsernistrategiaa.

• Strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

Arvomme ovat Asiakas toiminnan lähtökohtana, Turvallisuus ja vastuullisuus, Yhdessä
tekeminen, Tavoitteellisuus ja Uudistuminen. Erityisesti Asiakas toiminnan lähtökohtana
ja Turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan vastuullisuustyölle.

Katso lisää strategiasta

VR Groupin vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa
turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä
toiminnan läpinäkyvyyttä.

• Turvallisuus tarkoittaa henkilö-, työ-, liikenne- ja tietoturvallisuutta.

Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 84

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vr-group-yrityksena/arvot-ja-strategia/


• Asiakkaan kannalta olennaisia asioita ovat muun muassa palveluiden
luotettavuus, saatavuus, hinnoittelu ja tasa-arvoisuus.

• Henkilöstönäkökulmasta olennaisimpia asioita ovat hyvä työnantajuus sekä
henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen.

• Ympäristövastuussa olennaisinta ovat energiatehokkuus ja toiminnan päästöt.
• Toiminnan läpinäkyvyys pitää sisällään eettisen liiketoiminnan ja

hankintaketjujen hallinnan.

VR Groupin johtamismalli

VR Groupin johtamismalli perustuu tehokkaaseen rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on
organisoitu asiakasryhmien ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhtiöiden, liiketoimintayksiköiden ja
konsernipalvelujen saumaton yhteistyö. Vastuullisuus on kiinteä osa johtamismallia ja
tavoitteellista toimintaa. Teeman mukaisissa johtamistavan kuvauksissa kerrotaan
vastuullisuuden johtamisesta tarkemmin.

Vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat liiketoimintojen ja
yksiköiden vastuulla. Lisäksi vastuullisuutta toteutetaan erilaisten kampanjoiden,
hankkeiden, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan avulla.

Vastuullisuuden olennaisimmat teemat ja niitä vastaavat avaintunnusluvut määritettiin
vuonna 2014. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien
teemojen matriisi, joka päivitetään vuosittain. Olennaisuusmäärittelyn tulokset otetaan
huomioon myös strategiatyössä.

Katso lisää olennaisuusanalyysistä

Politiikat ja periaatteet

VR Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat politiikat ja periaatteet on kuvattu teeman
mukaisissa johtamistavan kuvauksissa.

Koko VR-konsernia koskeva eettinen ohjeistus uusittiin vuonna 2015. Ohjeet koskevat
koko henkilöstöä ja jokaista edellytettiin suorittamaan niitä koskeva kurssimuotoinen
valmennus vuoden 2015 aikana. Toimi eettisesti arjessa -kurssi tuli suorittaa joko
verkkokurssina tai ryhmävalmennuksena. Vuoden 2015 loppuun mennessä kurssin oli
suorittanut 66 prosenttia VR Groupin henkilöstöstä. Ruotsissa kurssi otettiin käyttöön
syyskuussa ja 73 prosenttia siellä työskentelevästä konsernin henkilöstöstä suoritti sen
vuoden loppuun mennessä. Jotta mahdollisimman moni suorittaisi Toimi eettisesti
arjessa -kurssin, tullaan siitä esimiesten kautta muistuttamaan henkilöstöä
alkuvuodesta 2016. Esimiehet muistuttavat siitä henkilöstöä alkuvuonna 2016.

Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen
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Myös VR-konsernin lahjonnan vastainen ohjeistus uusittiin. Ohjeiden
käyttöönottamiseksi laadittiin Yhdessä lahjontaa vastaan -verkkokurssi, jonka
kohderyhmä valikoitui työtehtävien perusteella. 93 prosenttia kohderyhmään
kuuluvista henkilöistä suoritti kurssin vuoden 2015 aikana. Ruotsissa kurssi otettiin
käyttöön syyskuussa ja kohderyhmästä 75 prosenttia suoritti sen vuoden loppuun
mennessä.

Linkki: VR-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct)

Raportointi

Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI)
G4-ohjeistusta. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita
Core-tason mukaisesti. Vuoden 2015 raporttia ei ole varmennettu.

Vuosiraportin rajauksista ja laskentarajoista on kerrottu tarkemmin vuosiraportin
kuvauksessa.

Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen
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Olennaisuusanalyysi
• VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat kumpuavat tärkeimpien sidosryhmien

odotuksista konsernin toimintaa kohtaan.

VR Group päivitti yrityksen vastuullisuustoimintaan liittyvät olennaisimmat asiat
vuonna 2014. Ulkoisilta sidosryhmiltä ja henkilöstöltä kysyttiin, mitkä asiat ovat
tärkeitä vastuulliselle VR Groupille. Konsernilla on monia eri sidosryhmiä, ja siksi
keskustelu toteutettiin avoimena verkkoaivoriihenä, joka salli osallistujien vapaan
ideoinnin ja toisaalta myös muiden osallistujien aloitteiden arvioinnin.

Neljän viikon aikana keskusteluun osallistui yli 1 400 henkilöä, jotka tuottivat yli 1 600
ideaa ja aloitetta. Vastaajina oli kuluttaja- ja yritysasiakkaita, henkilöstöä, viranomaisia
ja poliittisia päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja median edustajia. Valtaosa
kommenteista koski matkustajaliikennettä. Kyselyn avulla konsernille tärkeät
sidosryhmät huomioidaan liiketoiminnassa entistä paremmin.

Olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelyprosessin aikana järjestettiin työpajoja
sekä asiantuntijoille että VR Groupin johtoryhmälle. Näissä työpajoissa muotoiltiin
yrityksen oma näkemys vastuullisuudesta, joka on tärkeä osa olennaisuusanalyysiä.

Olennaisuuden määrittelyssä yhtenä tärkeänä näkökulmana on ollut VR Groupin
strategia ja asiat, jotka tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on
taloudellista merkitystä. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden
olennaisimpien teemojen matriisi, jota tarkastellaan vuosittain.

Seuraavassa vaiheessa olennaiset teemat vietiin käytännön tasolle valitsemalla
avaintunnusluvut, joita konsernin tulee seurata. Samassa yhteydessä rajattiin myös
raportoitavat GRI-indikaattorit.

Olennaisuusanalyysi
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VR Groupin vastuullisuuden teemat ja GRI-näkökohdat
VVasastuultuullisuudenlisuuden

tteemaeematt
NäkNäkökökohdaohdatt OlennaiseOlennaiset GRI-näkt GRI-näkökökohdaohdatt RaportRaportoinointirtiraajausjaus

TURVTURVALLISUUSALLISUUS Asiakasturvallisuus,

henkilöstön

turvallisuus,

liikenneturvallisuus,

tietoturva

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus,

työterveys ja -työturvallisuus,

yksityisyyden suoja

Konsernin Suomen

toiminnot,

tapaturmatiedoissa

mukana myös VR

Track Sweden AB

Olennaisuusanalyysi

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 88



AASIAKASIAKASS Asiakaslähtöinen

palvelu –

täsmällisyys ja

luotettavuus,

hinnoittelu,

raideliikenteen

houkuttelevuus,

asiakasviestintä,

tasa-arvoiset

palvelut, vastuulliset

tuotteet

Asiakastyytyväisyys Konsernin Suomen

toiminnot, VR

Transpointin

osuudessa mukana

myös Transpoint

International

TTOIMINNANOIMINNAN

LÄPINÄKYVYYSLÄPINÄKYVYYS

Eettisyys ja

rehellisyys,

hankinnat ja

investoinnit

Taloudelliset tulokset, lahjonta ja

korruption vastaisuus, poliittinen

vaikuttaminen, kilpailun rajoitukset,

syrjinnän kielto,

määräystenmukaisuus,

markkinointiviestintä, ostokäytännöt,

toimittajien työolojen arviointi,

toimittajien ympäristöarvioinnit,

toimittajien ihmisoikeusarvioinnit

Koko konserni

HENKILHENKILÖSÖSTTÖÖ Henkilöstön

hyvinvointi,

henkilöstön

osaaminen, hyvä

työnantaja

Henkilöstön ja työnantajan väliset

suhteet, koulutus, työllistäminen,

monimuotoisuus ja tasavertaiset

mahdollisuudet, tasa-arvoinen

palkitseminen

Konsernin Suomen

toiminnot

YYMPMPÄRISÄRISTTÖÖ Energiatehokkuus,

päästöttömyys,

vihreä energia,

jätteet ja kierrätys,

siisteys

Energia, päästöt, tuotteet ja palvelut,

jätteet, määräystenmukaisuus

Konsernin Suomen

toiminnot,

energialuvuissa ja

päästöissä

mukana myös

maantielogistiikan

alihankkijat

Olennaisuusanalyysi
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Sidosryhmätaulukko
TTaulukkaulukkoon on koon on kooootttu, mittu, miten VRen VR-Yh-Yhtymä Oy ttymä Oy tekekee yhee yhtteiseistyötyötä eri sidosryhmienstä eri sidosryhmiensä kansä kansssa.a.

Lisää sidosryhmä- ja järjestöyhteistLisää sidosryhmä- ja järjestöyhteistyöstä vyöstä voit lukoit lukea täältäea täältä

SidosryhmäSidosryhmätt AiheeAiheett KKanaanavvaatt

JulJulkisekiset sidosryhmät sidosryhmätt

Valtio-omistaja Markkinaympäristö ja kilpailutilanne,

yhtiön toiminta, tavoitteet ja

strategia

Säännölliset keskustelut omistajan

kanssa, osavuosikatsaukset,

tilinpäätöstiedot,

toimintakertomus ja tilinpäätös,

selvitys yhtiön hallinto- ja

ohjausjärjestelmästä.

Kansalliset

päätöksentekijät

Markkinaympäristö, ostoliikenne,

velvoiteliikenne,

yksinoikeussopimus, radanpidon

rahoitus ja rautatielainsäädännön

muutokset

Keskustelut viranomaisten kanssa,

esimerkiksi liikenne- ja

viestintäministeriö, eduskunta,

kuntapäättäjät ja muut

alueviranomaiset

Kansainväliset

päätöksentekijät

Rautatiealan kansainväliseen

sääntelyyn liittyvät kysymykset,

erityisesti 4. rautatiepaketti

Keskustelut EU:n komission ja

Euroopan parlamentin kanssa.

Muut viranomaiset,

joista keskeisimmät

ovat Liikennevirasto ja

Liikenteen

turvallisuusvirasto Trafi

Liikenneturvallisuus,

liikennejärjestelmän toimivuus,

liikenteen laatu, rataverkon

parantaminen ja ympäristöasiat

Yhteistyöryhmät ja muut

säännölliset keskustelut

viranomaisten kanssa

LiikLiikeettoiminoimintaan liittaan liittyvtyväät tt toimijaoimijatt

Matkustajat Matkustuskokemus, asiakaspalvelu,

palveluiden laatu, kehittäminen,

digitaalisuus, matkaverkot,

esteettömyys, täsmällisyys,

ympäristökysymykset, melun

vähentäminen, turvallisuus ja

vastuullinen toiminta

Matkustajaliikenteessä asiakkaat

on otettu mukaan

palvelukehitykseen muun muassa

Veturi-asiakasohjelman kautta.

Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja

selvitykset asiakkaiden

keskuudessa. Asiakaspalautteet,

sosiaalinen media ja kohdennettu

markkinointi.

Sidosryhmätaulukko
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Logistiikan ja

infrarakentamisen

asiakkaat,

liiketoimintakumppanit

VR Transpoint tekee asiakkaidensa

kanssa jatkuvaa kehitystyötä

esimerkiksi logistiikkaratkaisujen

kehittämisessä sekä

turvallisuuskysymyksissä. VR Track

on infra-alan johtavia

allianssikumppaneita Suomessa.

Vastuullinen alihankkijatoiminta on

keskeistä sekä logistiikassa että

infrarakentamisessa.

Toimenpideohjelmia asiakkaiden

kanssa, VR Track edellyttää

toimittajiltaan ja urakoitsijoilta

liittymistä Luotettava kumppani -

palveluun. Toimintaa ohjaavat

turvallisuus- ja ympäristöohjelmat.

Henkilöstö Työkyky, työhyvinvointi,

henkilökohtaiset tavoitteet, eettiset

ohjeet, vuoropuhelun lisääminen

johdon ja henkilöstön välillä,

irtisanottujen työntekijöiden

tukeminen työllistymisessä

Intranet, sisäiset blogit, Yammer

(sisäinen verkkoyhteisöpalvelu),

henkilöstökyselyt,

työterveyshuolto,

kehityskeskustelut ja keskustelut

työnantajajärjestöjen kanssa

KKonsernin tonsernin toiminnasoiminnasta kiinnosta kiinnostuneetuneet järjet järjessttööt ja muut tt ja muut toimijaoimijatt

Henkilöstöjärjestöt Toimintaympäristössä tapahtuvat

muutokset, joilla vaikutusta

henkilöstön asemaan

Säännölliset keskustelut johdon ja

henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Pääluottamusmiehet mukana

laajennetussa johtoryhmässä.

Henkilöstöjärjestöt osallistuvat

konsernin hallintoneuvoston

toimintaan.

Kansalais- yms.

järjestöt Suomessa

Palvelut, esteettömyys, ympäristö ja

toiminnan tehostaminen

Yhteistyö WWF:n, Climate

Leadership Councilin,

Elinkeinoelämän keskusliiton,

Palvelualojen työntajien kanssa

sekä Finnish Business & Societyn

kanssa. Aktiivista vuoropuhelua

vammaisjärjestöjen kanssa.

Jäsenyys keskeisissä infra-alan

järjestöissä sekä Logistiikka

Yritysten Liitossa.

Kansainväliset järjestöt Rautatiealan EU-sääntely sekä

yhteistyö Venäjän ja IVY-maiden

kanssa.

Osallistuminen muun muassa

CER:n, UIC:n, CIT:n ja Trans-Siperian

radan koordinaationeuvostoon.

Sidosryhmätaulukko
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Media Päivittäinen toiminta ja

poikkeustilanteet, täsmällisyys,

kilpailun avaaminen, palvelutarjonta,

henkilöstösuhteet, junaliikenteen

vaikutukset alueiden kehittämiseen

ja talouteen sekä ihmisten

liikkumiseen

Lehdistötiedotteet ja tilaisuudet,

toimittajavierailut ja -matkat,

haastattelut, verkkosivut,

palveleva mediapuhelinpäivystys,

sosiaalinen media

Lyhenteet:

CER Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö

UIC Kansainvälinen rautatieliitto

CIT Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö

Sidosryhmätaulukko
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Turvallisuus

• Vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta vältyttiin vuonna 2015.
• VR Group alitti vuoden 2015 työtapaturmataajuustavoitteen, joka mittaa

tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin liikennekatsauksen (Liikenteen turvallisuus- ja
ympäristökatsaukset 2015, julkaistu 22.1.2016) mukaan rautatieliikenne on turvallisin
liikennemuoto. Edellisien vuosien tapaan myös vuonna 2015 Suomessa vältyttiin
vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Rautatieturvallisuus kehittyi muilta osin
positiiviseen suuntaan, mutta tasoristeysonnettomuuksissa tapahtui enemmän vakavia
henkilövahinkoja kuin viiden edellisen vuoden aikana keskimäärin (6 kuollutta ja 7
vakavasti loukkaantunutta vuoden 2015 aikana).

Vuodelle 2015 asetettu työtapaturmataajuustavoite alitettiin. Vakavien tapaturmien
määrä puolittui vuonna 2014 edelliseen vuoteen nähden ja pysyi samalla tasolla (29
vakavaa työtapaturmaa) vuonna 2015.

Turvallisuus
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Ennakoivaa turvallisuustyötä

Käynnissä olevan turvallisuusohjelman mukaisesti turvallisuustoiminnan kehittämisen
lähtökohtana on ennakoiva ja päivittäinen turvallisuustyö. Tavoitteena on
turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen työntekijä ymmärtää turvallisuuden merkityksen ja
osaa työskennellä turvallisesti.

Turvallisuustoiminnassa ja sen kehittämisessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaikki
turvallisuuslajit: liikenneturvallisuus, työturvallisuus, yritysturvallisuus ja
tietoturvallisuus.

Turvallisuus
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Turvallisuus
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Turvallisuus liiketoiminnassa
• Turvallisuus tarkoittaa vastuuta matkustajien, asiakkaiden kuljetusten, oman

henkilöstön ja ympäristön turvallisuudesta.

VR Groupin turvallisuustoiminta tukee liiketoimintaa ja varmistaa strategian
toteutumisen esimerkiksi riskiarviointeihin pohjaavilla yhtenäisillä turvallisuutta
edistävillä toimintamalleilla. Liiketoimintaa tukevat kiinteästi kaikki turvallisuuslajit:
liikenneturvallisuus, työturvallisuus, yritysturvallisuus ja tietoturvallisuus.

Turvallinen Kehärata

Kehärata avattiin liikenteelle 1. heinäkuuta. Kehäradalla on Suomen pisin
matkustajaliikenteen käytössä oleva rautatietunneli, mikä edellyttää erikoisosaamista
mahdollisissa poikkeustilanteissa. Kehäradalla työskentelevä junahenkilöstö koulutettiin
kokonaisuudessaan vuosien 2014−2015 vaihteessa. Vuoden 2015 aikana tunnelissa
pidettiin kaksi pelastusharjoitusta. Harjoituksissa oli mukana radan omistaja
Liikennevirasto ja pelastusviranomaisia.

Työturvallisuuden teemavuosi

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn arvio työturvallisuudesta huolehtimisesta oli vuonna
2015 yksi parhaiten kehittyneistä kohdista. Siitäkin huolimatta, että
työturvallisuustulokset ovat aina olleet hyvällä tasolla.
Liiketoimintojen johto seuraa vahvasti työturvallisuuden kehitystä. Eri yksiköiden välillä
tapahtuu hyvien käytäntöjen jakamista sekä auditointeja oppien jakamiseksi.

Selkeämpi toimintamalli – vielä paremmat tulokset

vuonna 2016

VR Groupin turvallisuustoimintaa selkeytettiin vuoden 2015 aikana. Turvallisuusasiat
luokiteltiin turvallisuuslajeihin, joille kaikille määrättiin selkeästi niistä vastuussa olevat
henkilöt. Toimintamallin muutos tulee näkymään tiiviimpänä ja tehokkaampana
yhteistyönä liiketoimintojen kanssa.

Työ itsenäisen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi jatkuu yhdessä liiketoimintojen
kanssa. Työssä käytetään apuna Pääjohtaja H. Roosin säätiön
60-vuotisjuhlavuodekseen tilaaman turvallisuusasennekyselyn tuloksia. Tutkimuksen
aineisto kerättiin VR Groupin koko henkilöstölle osoitetun kyselyn sekä eri asemassa ja

Turvallisuus liiketoiminnassa
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eri puolilla Suomea olevien työntekijöiden haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen
muodossa. Tulokset luovutettiin ja ne analysoitiin vuoden 2015 aikana, konkreettisiin
kehitystoimenpiteisiin ryhdytään vuoden 2016 aikana.

Turvallisuuskulttuurin kehittymiseen liittyy kattavasti vuonna 2016 esillä oleva
inhimillinen tekijä turvallisuudessa. Aihe nostetaan tiiviisti osaksi poikkeamien
tutkintaa. Yleisesti tavoitteena on tietoisuuden kasvattaminen henkilöstön
keskuudessa.

Turvallisuus liiketoiminnassa
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Turvallisuusjohtaminen
• Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

VR Groupin turvallisuustoiminta perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään
turvallisuuspolitiikkaan, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja tarkoitus
yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle
turvallisuustyölle.

Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää ohjelmakauden
turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.

Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Ohjelma
sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman toteutuminen vahvistetaan
työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä, jota päivitetään parhaillaan
hyvinvoinnin ja työterveyden johtamisjärjestelmäksi.

Turvallisuusjohtaja Jari Hankala vastaa turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisestä
ja koordinoinnista sekä konsernitason turvallisuusohjeista. Liiketoimintajohtajat
vastaavat liiketoimintojensa turvallisuusvastuiden määrittelystä sekä liiketoiminnon
käytössä olevan liikkuvan kaluston liikennekelpoisuudesta ja kunnossapidon
järjestämisestä.

Turvallisesti töissä

Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2015 vältyttiin sekä vakavilta
junaliikenneonnettomuuksilta että kuolleilta tai vakavasti loukkaantuneilta
matkustajilta.

Poikkeamien määrä sekä junaliikenteessä että vaihtotöissä laski pääsääntöisesti. Vain
suistumisten määrä vaihtotöissä nousi hieman.

Konsernin työtapaturmataajuustavoite 16,5 alitettiin ja vakavien tapaturmien määrä säilyi
edellisvuoden tasolla. Kuolemaan johtaneita tapaturmia ei henkilöstön keskuudessa tapahtunut.
Työturvallisuustuokioiden 2 000 kappaleen tavoite saavutettiin, työturvallisuushavaintojen määrä
puolestaan ylitti reilusti tavoitteen (4 000 kappaletta).

Sääntelyn purkaminen

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräysmuutokset astuvat voimaan kesäkuun
2016 alussa. Määräysmuutokset kuvastavat EU:n yleistä tavoitetta parantaa
eurooppalaisen rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä ja vähentää kansallista

Turvallisuusjohtaminen
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sääntelyä. Sääntelyn keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen
käytön lisääminen on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. Myös kelpoisuuslain
kokonaisuudistuksen vireille tulon taustalla ovat vastaavat tavoitteet.

Muutokset sääntely-ympäristössä määrittävät vahvasti liikenneturvallisuuden
painopistettä vuoden 2016 aikana. Trafin rooli muuttuu entistä enemmän valvovaksi
viranomaiseksi ja osa määräyksistä korvataan VR Groupin itse laatimilla ohjeilla.
Liikenneturvallisuustehtävissä olevat henkilöt koulutetaan ja toiminta varmistetaan
uusien ohjeiden mukaiseksi.

Sääntely-ympäristön muutos korostaa rautatietoimijoiden omaa vastuuta ja asettaa
uudenlaisia vaatimuksia VR Groupin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmälle.
Toisaalta kehitys voi avata mahdollisuuksia tehostaa nykyistä toimintaa edellyttäen,
että mahdolliset muutokset nykyisiin toimintamalleihin tehdään hallitusti ja muutoksiin
liittyvät riskit arvioidaan kattavasti.

Turvallisuuskulttuurin kehittämiseen panostetaan

VR Groupin vuoden 2016 työturvallisuustaajuustavoitteeksi konsernitasolla on asetettu
15,5 (16,5). Turvallisuushavaintojen määrää pyritään kasvattamaan 5 000
kappaleeseen ja turvallisuustuokioiden määrää 2 400 kappaleeseen.

Laadukasta poikkeamien käsittelyä sekä korjaavien toimenpiteiden määrittelyä ja
toteutumisen valvontaa kehitetään edelleen. Liikenneturvallisuuden osalta
käynnistetään läheltä piti -tilanteiden seuranta.

Tasoristeykset rautatieliikenteen turvallisuusriski

Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimman riskit liittyvät ratatyön ja
liikenteen yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin. Liikenneviraston vastuulla olevien
tasoristeysten turvallisuutta parannetaan pääsääntöisesti poistamalla niitä käytöstä
sekä kehittämällä teknologiaa. Lisäksi Liikennevirasto ja Trafi etsivät myös muita
keinoja tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisuusjohtaminen
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Työturvallisuus lukuina vuonna
2015

Työturvallisuus lukuina vuonna 2015
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Vakava ylinopeudesta johtunut
vaaratilanne
Maaliskuussa 2015 tapahtui Hyvinkäällä vakava vaaratilanne, kun Riihimäeltä Helsinkiin
matkalla ollut R-paikallisjuna ajoi Hyvinkään asemalle tullessaan vaihteeseen suurella
ylinopeudella. Vakava vaaratilanne olisi pahimmillaan voinut johtaa junan
suistumiseen.

Onnettomuuskeskus (OTKES) antoi tutkinnan jälkeen turvallisuuden parantamiseksi
suosituksia, joiden toteutumista Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi seuraa. VR Group
käynnisti toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi heti sisäisen tutkinnan jälkeen ja
jatkaa yhdessä Trafin kanssa teknisten suositusten toteuttamisen selvittämistä.

Merkittävin parannussuositus koski junan automaattista kulunvalvontaa, jonka
kytkemättä jättäminen mahdollisti junan ajamisen ylinopeudella. Vuoden 2016 aikana
otetaan käyttöön uusi toimintatapa, ja jatkossa junankulunvalvontajärjestelmä on aina
päällä. Vuosien 2016 ja 2017 aikana ohjaamoihin on tulossa myös merkkivalo, joka
ilmaisee, jos järjestelmä ei ole päällä.

Heti tapahtuman jälkeen ohjaamoihin hankittiin kulunvalvontajärjestelmästä
muistuttava tarra sekä asiaa käytiin läpi yhdessä kuljettajien kanssa koulutuksissa.
Kuljettajien ohjeistusta päivitettiin muun muassa mobiililaitteiden osalta. Niiden
käyttöä ajon aikana rajoitettiin vain työtehtäviin, joita kuljettaja hoitaa sekä
puhelimella että tabletilla.

Kuljettaja siirrettiin heti tapauksen jälkeen turvaamistoimenpiteenä pois
veturinkuljettajan työstä. Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi kuljettajan törkeästä
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta viiden kuukauden ehdolliseen
vankeusrangaistukseen tammikuussa 2016.

Case: Ylinopeus johti vaaratilanteeseen
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Asiakaslähtöisyys

• Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta. Asiakkaista huolehtiminen on
kiinteä osa yrityksen vastuullisuutta.

VR Groupin kaikki kolme liiketoimintoa tekevät työtä ja uudistavat toimintaansa
palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin. Konsernin tavoitteena on tuottaa
korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä palveluita niin VR:n matkustajaliikenteen, VR
Transpointin kuin VR Trackin asiakkaiden tarpeisiin.

VR:n matkustajaliikenne kehittää palvelujaan yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vuoden
2015 aikana matkustajaliikenne selvitti asiakkaidensa toiveita ja matkustustarpeita
monin tavoin liittyen muun muassa hinnoittelurakenteeseen ja junaravintolatoimintaan.

Erityisesti junamatkustamisen mukavuutta, viihtyisyyttä, nopeutta, turvallisuutta ja
ympäristöystävällisyyttä sekä junahenkilökunnan palveluhenkisyyttä arvostetaan.
Eniten kehittämistä asiakkaiden mielestä löytyi hinnoittelussa ja täsmällisyydessä.
Matkustajaliikenne uudisti junalippujen hinnoittelun helmikuussa 2016.

Asiakaslähtöisyys
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VR Transpointin toiminnassa asiakaslähtöisyys merkitsee asiakkaan liiketoiminnan ja
yksilöllisten logistiikkatarpeiden ymmärtämistä. VR Transpoint pyrkii paitsi vastaamaan
asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, myös tuottamaan näiden liiketoiminnalle lisäarvoa.
Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi rautatie- ja maantiekuljetusten joustavaa yhdistämistä
tai logistiikan kokonaispalvelua tehtaalta satamaan. Vuoden 2015 aikana VR Transpoint
teki tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa toiminnan kehittämiseksi ja toimivien
logistiikkaratkaisujen rakentamiseksi.

VR Trackin asiakastyössä paneuduttiin vuoden aikana erityisesti edellisvuoden
asiakastutkimuksissa esiin nousseisiin kehityskohteisiin. Asiakkaille annetut lupaukset
olivat toiminnan keskiössä, ja muun muassa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden
kanssa kehitettiin edelleen. Suuria edistysaskelia otettiinkin muun muassa asiakkaiden
kokemassa asiakaslähtöisyydessä, reagointinopeudessa sekä liikenne- ja
työturvallisuuden kehityksessä.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan kaikissa konsernin liiketoiminnoissa. Katso lisää: VR:n
matkustajaliikenteen osiosta, VR Transpointin osiosta ja VR Trackin osiosta.

Asiakaslähtöisyys
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Asiakaslähtöisyys
liiketoiminnassamme
Asiakaslähtöisyydellä matkamäärät kasvuun

VR:n matkustajaliikenteen asiakkaat ovat keskeinen tekijä kaikkien palvelujen
kehittämisessä – niin liikennesuunnittelussa, hinnoittelussa, markkinoinnissa kuin
palvelutarjonnassa junissa, linja-autoissa, asemilla ja sähköisissä kanavissa. Vuonna
2015 matkustajaliikenne keskittyi asiakkaidensa matkustustarpeiden ja toiveiden
selvittämiseen monin tavoin. Kehitystyön tukena on vahva asiakasymmärrys erityisesti
Veturi-asiakkuusohjelman kautta. Veturiin on liittynyt jo lähes miljoona
junamatkustajaa.

Kaukoliikenteessä toteutettiin vuonna 2015 lukuisia asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja
yrityskuvatutkimuksia, joita käytetään nyt toiminnan kehittämisessä. Kaukoliikenteen
junissa matkustaa vuosittain 11 miljoonaa matkustajaa. Junamatkustaminen koetaan
mukavaksi, viihtyisäksi, nopeaksi, turvalliseksi ja ympäristöystävälliseksi. Myös
junahenkilökunnan palveluhenkisyydestä matkustajat antavat paljon positiivista
palautetta. Eniten kehittämistä on hinnoittelussa ja täsmällisyydessä.

Kuluttajakäyttäytymisen voimakas murros näkyy junissa. Suuret asiakasvirrat liikkuvat
Helsingissä ja lähialueilla sekä isojen kaupunkien välisessä liikenteessä. Vuonna 2015
liikennesuunnittelun prosesseja muutettiin kysyntälähtöiseksi, millä tavoitellaan
erityisesti nopeampia ja sujuvampia yhteyksiä vilkkaasti liikennöidyillä yhteysväleillä.

Digitalisaatio muokkaa jatkuvasti asiakkaan odotuksia matkapolun alusta loppuun.
Verkkokauppa vr.fi ja sen mobiilisovellus ovat ylivoimaisesti suosituimmat
lipunmyyntikanavat. Perinteisten lipunmyyntitoimistojen asiakasmäärät ovat
vähentyneet voimakkaasti ja syksyllä 2015 päätettiin, että tammikuussa 2016
toimintaa jatketaan vain yhdeksällä omalla lipunmyyntipisteellä. Koko maan kattavat R-
kioskit täydentävät lipunmyyntiverkostoa.

Lähiliikenne palvelee vuosittain yli 63 miljoonaa asiakasta HSL-alueen (Helsingin
seudun liikenne -alue) lähijunissa sekä VR:n omassa vyöhykeliikenteessä.
Työmatkalaisille täsmällisyys, nopeus ja tiheät vuorovälit ovat tärkeä osa päivittäistä
junamatkaa. Lähiliikenne on saanut erinomaista palautetta HSL:n laajoissa
asiakastutkimuksissa, kasvattaen asiakastyytyväisyyttään vuosi vuodelta.
Lähiliikenteen keskeinen saavutus 2015 oli Kehäradan liikennöinnin aloittaminen. Sen
myötä Helsinki-Vantaan lentokentälle matkustamisesta tuli helppoa niin HSL-alueen
sisällä kuin kaukoliikenteenkin matkustajille – kätevästi yhdellä lipulla.

Asiakaslähtöisyys liiketoiminnassamme
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Avecra osaltaan parantaa junamatkustuksen viihtyisyyttä ja kilpailukykyä kehittäen
junaravintolakonseptiaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä.
Vuonna 2015 panostettiin henkilökunnan myynnillisyyteen, organisaation
asiakaslähtöiseen toimivuuteen sekä logistiikan merkittävään parannukseen siirtämällä
varasto Oulusta Tampereelle.

Pohjolan Liikenne kilpailee pikavuoroasiakkaista kehittämällä konseptiaan edelleen.
Monipuolinen verkkokauppa, laadukas asiakaspalvelu, uudistettu hinnoittelu sekä
palvelutarjonta matkan aikana, kuten toimiva wifi-yhteys busseissa, parantavat
kilpailukykyä. Ajanmukainen kalusto mukavuuksineen mahdollistaa paremman
asiakaskokemuksen. Vuonna 2015 Pohjolan Liikenne avasi oman
asiakaspalveluyksikön, jonka myötä asiakkaita pystytään palvelemaan entistä
paremmin. Lisäksi verkkosivusto uudistettiin, jotta asiakkaiden olisi entistä helpompi ja
nopeampi suunnitella ja ostaa matkansa erilaisilla päätelaitteilla.

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen tärkeää VR

Transpointille

VR Transpointille asiakaslähtöisyys merkitsee asiakkaan liiketoiminnan ymmärrystä. Eri
toimialojen raaka-aine- ja tuotekuljetuksiin tarvitaan erilaisia logistiikkaratkaisuja.
Ratkaisuja rakennetaan asiakkaiden yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin, myös
loppukäyttäjä huomioiden. Keskeistä on koko logistiikkaketjun hallinta ja tiivis
yhteistyö eri kumppanien kanssa.

Asiakaslähtöinen toiminta tarkoittaa VR Transpointissa asiakkaan odotuksiin ja
toiveisiin vastaamista sekä sovittujen tehtävien hyvää hoitamista: asioinnin helppoutta
ja sujuvuutta, toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta, täsmällisyyttä ja
toimitusvarmuutta sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. Keskeistä on toiminnan
jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.

VR Transpoint haluaa tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. VR Transpoint tarjoaa rautatie- ja
maantiekuljetuksia, joita voi yhdistää joustavasti. Tämä tuo etua tilanteissa, joissa
asiakkaan kuljetustarpeet vaihtelevat kausittain kysynnän mukaan. Kuljetuksia
täydentävät monipuoliset palvelut kuljetussuunnittelusta lastaukseen ja purkuun sekä
varasto- ja terminaalipalveluihin.

VR Transpoint tarjoaa myös logistiikan kokonaisratkaisuja, joissa asiakkaalle
räätälöidään koko kuljetusketju lisäpalveluineen tehtaalta satamaan – sekä Suomessa
että ulkomailla. Kun VR Transpoint on mukana koko kuljetusketjussa, kokonaisuuden
hallinta helpottuu ja tehostuu.

Asiakaslähtöisyys liiketoiminnassamme
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VR Transpoint haluaa edelleen tiivistää yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena
ovat molempia osapuolia hyödyttävät logistiikkaratkaisut. VR Transpoint tekee jatkossa
aiempaa tarkempia palvelulupauksia, joissa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin.
Palvelulupaukset voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen tai täsmällisyyteen.

Asiakaskokemus syntyy projekteissa

VR Track on nostanut asiakaslähtöisyyden ja asiakkaille annetut lupaukset toimintansa
keskiöön. Vuonna 2015 asiakastyössä paneuduttiin erityisesti vuorovaikutuksen ja
viestinnän kehittämiseen sekä asiakastyössä todettujen hyvien käytäntöjen
vakiinnuttamiseen jokapäiväisessä toiminnassa.

Infraliiketoiminnassa asiakaskokemus syntyy projekteissa. Asiakastyytyväisyys ja
projekteilla tapahtuvan asiakastyön merkitys onkin nostettu yhdeksi vuoden 2016
projektivalmennuksen painopistealueeksi. Projektihenkilöstölle suunnatussa
koulutuksessa panostetaan erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja projektilähtöisen
viestinnän kehittämiseen kaikissa projektin eri vaiheissa tarjoustoiminnasta aina
takuuvaiheen päättymiseen asti. Myös allianssihankkeista saatuja hyviä käytäntöjä
viedään projektien toimintaan.

VR Track toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Muun muassa
allianssimuotoiset hankkeet ovat lisänneet asiakasymmärrystä ja näin edistäneet
entistä asiakaslähtöisempien toimintatapojen vakiinnuttamisen.

Asiakaslähtöisyys liiketoiminnassamme
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Asiakkuuden johtaminen
• VR Groupin arvojen mukaan asiakas on toiminnan lähtökohta. Myös muut arvot

eli turvallisuus ja vastuullisuus, tavoitteellisuus, uudistuminen sekä yhdessä
tekeminen ovat keskeisiä asiakkuuden johtamisessa.

Asiakaspalvelutavoitteet

Laadukas ja sujuva asiakaskokemus koko matkapolun ajan
Asiakaskokemuksen parantaminen matkan suunnittelussa, matkan aikana ja matkan
jälkeen on keskeinen tavoite sähköisissä ja henkilökohtaisissa palveluissa. Tavoitteena
on tarjota laadukkaampia, sujuvampia ja yksilöllisempiä palveluita sekä nostaa
matkustajan asiakastyytyväisyyttä.

Palvelujen jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa
Palvelujen kehittäminen joko asiakkaan palautteen pohjalta tai yhteistyössä
asiakkaiden kanssa on onnistumisen edellytys. Esimerkkinä tästä on
matkustajaliikenteen yhteistyö Innokampus-innovointiorganisaation kanssa.
Yhteistyössä lukioikäiset nuoret ideoivat tulevaisuuden junapalveluja. Samalla he
tuovat tulevaisuuden junamatkustajan ääntä kuuluville.

Avecra on tutkinut kattavasti junamatkustajien toiveita ja mieltymyksiä kehittäessään
uutta junaravintolastrategiaansa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Vuonna
2016 koko Avecran henkilökunta käy läpi asiakaspalvelu- ja myyntikoulutuksen, millä
parannetaan asiakaspalvelua junissa ja asemilla. Myös junien ravintolapalveluja ja
tuotevalikoimia uudistetaan ja täysin uusi ravintolavaunukonsepti lanseerataan vuoden
2016 loppuun mennessä.

Lisäksi kokeillaan erilaisia lyhytkestoisempia konsepteja – tästä esimerkkinä
tammikuussa 2016 aloitettu Robert’s Coffee -vaunun pilotointi junassa. Lisäksi junien
ravintolapalvelut halutaan tuoda osaksi matkustajaliikenteen verkkokaupan valikoimaa.
Asemien palvelutarjonta arvioidaan kesään 2016 mennessä ja konseptien uudistus
alkaa syksyllä 2016. Tarjoamalla ravintopalveluita ja tuotteita tilattaviksi etukäteen
helpotetaan matkan suunnittelua sekä parannetaan asiakaskokemusta ja viihtyisyyttä.

Pohjolan Liikenne on luonut oman palvelukonseptinsa. Asiakaskokemusta parannetaan
kouluttamalla kuljettajia vuonna 2016. Keväällä avataan uutena pikavuororeittinä
Helsinki−Tampere, jolloin asiakkaille voidaan tarjota entistä laajempi reittiverkosto.
Verkkokauppaa tullaan kehittämään edelleen muun muassa parantamalla sen
käytettävyyttä erilaisilla päätelaitteilla.

Asiakkuuden johtaminen

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 107



VR Transpoint tarjosi vuoden aikana asiakkaille kokonaisratkaisuja koko kuljetusketjun
tarpeisiin. Kuljetuksia täydennettiin lisäarvopalveluilla suunnittelusta varastointiin.
Rautatie- ja maantiekuljetuksien joustava yhdistäminen vastasi asiakkaiden muuttuviin
kuljetustarpeisiin.

VR Transpoint tiivistää entisestään yhteistyötä asiakkaiden kanssa toiminnan
kehittämiseksi. Vuonna 2015 tämä tarkoitti eri asiakkaiden kohdalla esimerkiksi
logistiikkaketjun kehityskohtien tunnistamista ja ketjun ohjauksen tehostamista,
terminaalipalveluiden ja junakaluston räätälöimistä, juna- ja autokuljetusten joustavaa
yhdistämistä, matka-aikoja lyhentäviä kuljetusmalleja ja joustavampia
lastausratkaisuja. Turvallisuuden saralla sovittiin yhteistyönä tehtävistä raide- ja
tieliikenteen sekä kuormaus- ja purkutoiminnan riskikartoituksista.

VR Transpoint tekee jatkossa aiempaa tarkempia palvelulupauksia. Työ lupausten
laatimiseksi käynnistyi vuonna 2015. Kun asiakaskohtaiset tarpeet on tunnistettu,
asiakkaille voidaan antaa esimerkiksi täsmällisyyteen tai turvallisuuteen liittyviä
lupauksia.

VR Trackin tavoitteena on tuottaa turvallisia ja laadukkaita infra-alan palveluja.
Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa päivittäin niin yksittäisissä
projekteissa kuin allianssimuotoisissa hankkeissakin. Allianssihankkeessa osapuolien
yhteisenä tavoitteena on suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Näitä oppeja VR Track
tuo käytäntöön ja jalostaa myös muussa toiminnassaan.

Hinnoittelun muutosohjelma ja tuoterakenteen
selkeyttäminen
Matkustajaliikenteen uuden hinnoittelurakenteen ja pysyvästi edullisempien hintojen
suunnittelussa kuunneltiin laajaa asiakasjoukkoa ja hinnanlasku toteutettiin
helmikuussa 2016. Vuoden 2015 aikana testattiin erilaisia hinnoittelutapoja lukuisilla
kampanjoilla ja saatiin erityisesti Veturi-asiakkuusohjelman jäseniltä tärkeää palautetta
tuotteiden ja hinnoittelun kehittämiseen.

Digitaaliset palvelut – erityisesti mobiilissa
Matkustamisesta kehitetään entistä sujuvampaa ja miellyttävämpää tuomalla erilaisia
digitaalisia palveluja osaksi matkan jokaista vaihetta - suunnittelua, lipunostoa, itse
matkustamista ja matkan jälkeen seuraavia vaiheita. Erilaiset matkaverkkoratkaisut,
henkilökohtaiset lisäpalvelut, palveluviestit ja ajanviete matkan aikana ovat
esimerkkejä digitaalisuuden mahdollistamista palveluista.

Digitaaliset palvelut on keskeinen kehitysalue. Vuonna 2015 aloittanut
matkustajaliikenteen asiakasteknologiatiimi kehittää mobiilipalveluja. Myös vr.fi-
verkkokaupan sisältöä, toiminnallisuutta ja käytettävyyttä parannetaan.

Asiakkuuden johtaminen
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Uudistuva ja laadukas toiminta
VR:n matkustajaliikenne on uudistanut organisaatiotaan erityisesti
liikennesuunnittelussa, hinnoittelussa, markkinoinnissa ja verkkomyynnissä.

Tulevaisuudessa kokeillaan entistä enemmän erilaisia tuote- ja palvelukonsepteja.

VR Trackin kehitysohjelman tavoitteena oli yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn
kasvattaminen pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2015 yhtiö uudisti johtamisen malleja ja
projektiorganisaation työtapoja. Myös prosessien jatkuva parantaminen otettiin osaksi
yhtiön jokapäiväistä toimintaa.

Asiakaskokemuksen parantaminen
VR Track on nostanut asiakaslähtöisyyden ja asiakkaille annetut lupaukset toimintansa
keskiöön. Yhtiö onkin systemaattisesti kehittänyt vuorovaikutusta ja asiakkaiden
kanssa tehtävää yhteistyötä. Syksyllä 2015 nostettiin esiin projekteilla tapahtuvan
asiakastyön merkitys. Vuoden 2016 aikana toteutettavassa projektivalmennuksessa
tullaan erityisesti panostamaan projektihenkilöstön asiakaslähtöisyyteen ja viestintään.

Henkilöstön asiakaspalvelutaitojen kehittyminen
Matkustajaliikenteen henkilöstön asiakaspalvelutaidot ja asiantuntemus saavat kiitosta
– erityisesti junahenkilökunta saa erinomaista asiakaspalautetta. Asiakkaita palvellaan
myös junaravintoloissa, lipunmyynnissä, puhelinpalveluissa ja verkossa – asiakkaan
palvelukokemuksesta vastaa yli tuhat asiakaspalvelun ammattilaista. Toimintamalleja
halutaan selkiyttää sekä lisätä mahdollisuuksia vastata asiakkaan toiveisiin välittömästi
junissa.

Henkilökohtainen asiakaspalvelu junissa on yksi junan kilpailuvalteista.
Konduktöörityön kehittäminen sekä kauko- että lähiliikenteen junissa,
ravintolahenkilökunnan valmennus ja ajanmukaiset työvälineet ovat keskeisiä
hankkeita henkilökohtaisen asiakaspalvelun kehittämisessä.

Nopeaa ja entistä henkilökohtaisempaa asiakasviestintää
Oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa toteutettu asiakasviestintä nousee sosiaalisen
median ja nopean tiedonvälityksen maailmassa entistä tärkeämpään rooliin.

Veturi-asiakkuusohjelma mobiilisovelluksineen luo edellytyksiä henkilökohtaisempaan
viestintään myös verkossa. Erityisiä haasteita ovat poikkeustilanteet, joiden viestintää
kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi 2015−2016 talvi oli luminen ja
alkuvuosi poikkeuksellisen kylmä. Junahenkilökunta keräsi vaikeissa sääolosuhteissakin
kiitosta poikkeustilanteiden ratkomisesta.

Asiakkuuden johtaminen
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Onnistumiset ja haasteet asiakaspalvelussa

++ Asiakkailta kiitosta asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyydestä ja
palvelualttiudesta - vuosittain saadaan runsaasti asiakaspalautetta, josta palaute
konduktöörien toiminnasta on positiivisimpia.

++ Asiakasymmärrys – laajojen asiakastutkimusten, haastattelujen ja palautteen
analysoinnin pohjalta on laajasti tietoa matkustajaliikenteen palvelukokemuksen
kehittämiseksi entistä paremmaksi.

++ Asiakkailta saadun palautteen mukaan huolinnan ja tullauksen korkea laatu
säilyi rautatielogistiikan tuonti- ja vientikuljetuksissa. Lisäksi rautatiekuljetusten
tilaus- ja laskutusprosesseihin liittyvä asiakasyhteistyö syveni, ja yhteiset
tapaamiset lisäsivät ymmärrystä asiakkaan toiminnasta.

++ Kampanjoimalla kasvuun – testaamalla ja kokeilemalla erilaisia
hinnoittelumalleja matkustajaliikenteen asiakasmäärät ovat kääntyneet kasvuun.
Tuloksia on käytetty pysyvän hinnoittelumallin rakentamisessa.

++ Kehitystä poikkeustilanteiden hoidossa - kaukoliikenteessä on työstetty
ennakoivaa, ajanmukaista asiakasviestintää poikkeustilanteissa sekä hiottu
poikkeustilanteiden toimintamalleja. Kehitystyötä jatketaan sekä omassa
organisaatiossa että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

++ Vuoden 2015 aikana VR Transpoint rakensi asiakkaiden liiketoimintaa tukevia
logistiikkaratkaisuja muun muassa suomalaisen metsäteollisuuden
investointihankkeiden tarpeisiin. Nämä ratkaisut toteutettiin tiiviissä yhteistyössä
asiakkaan ja toimitusketjun eri kumppanien kanssa.

++ Systemaattinen asiakastyön kehittäminen on vaikuttanut VR Trackin
asiakastyytyväisyyteen positiivisesti. Vuonna 2015 parhaimpia
onnistumisarvosanoja saivat muun muassa projektihenkilöstön palveluasenne,
lupausten pitäminen sekä ammattitaito ja asiantuntemus.

–– Allianssimuotoinen toiminta on vakiinnuttamassa asemaansa infra-alalla. Vaikka
VR Track on ollut mukana jo useassa allianssihankkeessa, on jatkuvalla
koulutuksella ja valmennuksella varmistettava henkilöstön valmius myös
tulevaisuuden allianssikumppanuuksiin.

–– Täsmällisyys – junatäsmällisyys on keskiarvoltaan eurooppalaisittain hyvällä
tasolla – kaukoliikenteessä 87,2 prosenttia junista kulki aikataulussa ja lähijunista
92,6 prosenttia vuonna 2015. Kaukoliikenteessä keskitytään täsmällisyydeltään
heikkojen reittien parantamiseen, talvivarautumisen kehittämiseen sekä liikenteen

Asiakkuuden johtaminen
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sovittamiseen rataverkolla tehtäviin huolto- ja parannustöihin. Työtä tehdään
yhteistyössä rataverkosta vastaavan Liikenneviraston kanssa. Lähiliikenteen
täsmällisyyden kehittymistä tavoitellaan erityisesti Kehäradalla.

–– Matkustajaliikenteen korkea hintataso ja haastava tuoterakenne – Vuonna 2015
tehdyn pohjatyön perusteella junalippujen hintoja laskettiin helmikuussa 2016.
Verkkokaupan ja mobiilikanavan kehitystyötä jatketaan, jotta ostaminen olisi
entistä sujuvampaa.

–– Junaverkon toiminta matkan aikana on altis häiriötekijöille – vuonna 2015 osaan
kaukoliikenteen kalustoa asennettiin 4G-verkko ja kehitystyötä jatketaan kokeillen
erilaisia keinoja signaalin vahvistamiseksi. Katvealueista on aloitettu keskustelut
useampien puhelinoperaattoreiden kanssa.

–– VR Transpoint haluaa ymmärtää asiakkaiden tarpeita vielä nykyistä paremmin.
Tavoitteena on, että tarjottavia palveluita pystytään kohdistamaan oikein ja
toiminta kehittyy edelleen asiakkaille lisäarvoa tuottavaan suuntaan.

–– VR Transpointin tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa entisestään
häiriötilannetiedottamista, jotta tieto häiriötilanteista ja korjaavista toimenpiteistä
saavuttaisi asiakkaat nykyistä nopeammin ja kohdistetummin. Myös työ
toimitusvarmuuden eteen jatkuu.

Mahdollisuudet ja riskit asiakaspalvelussa

++ Junamatkustaminen on turvallista, nopeaa, mukavaa ja ympäristöystävällistä –
junalla on kiistattomia etuja muihin liikennemuotoihin nähden ja asiakaslähtöisellä
matkustuskokemuksen kehittämisellä on mahdollista kasvattaa matkamääriä
selvästi.

++ Matkustajaliikenteen uudistettu ja modernisoitu kalusto – kalusto mahdollistaa
sekä nopean ajon että erilaisten matkustuskonseptien jatkokehittämisen.

++ Henkilökohtainen palvelu – henkilökohtaisen asiakaspalvelun kehittäminen
yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa on selkeä painopistealue vuonna
2016. Junahenkilöstö on avainroolissa ja ajanmukaiset toimintamallit sekä
työvälineet mahdollistavat palvelun kehittämisen uudelle tasolle.

++ Asiakaspalvelun jatkuvaan uudistumiseen ja ajanmukaisiin toimintatapoihin
tähtäävät projektit – ketterän kehittämisen kulttuuri sekä avoin ja ajanmukainen
viestintä niin henkilöstön sisällä kuin asiakkaille ja sidosryhmillekin luo uudenlaista,
vuorovaikutteisempaa kulttuuria.

Asiakkuuden johtaminen
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++ Tuotteiden ja palvelujen jatkuva kehittäminen asiakaslähtöisesti – käynnissä on
useita eri hankkeita matkustajaliikenteen tuotteiden ja palvelujen uudistamiseksi.
Vuonna 2015 toteutettiin muun muassa hintakalenteri vr.fi-verkkokauppaan,
henkilökohtaista asiakasviestintää Veturi-asiakkuusohjelman jäsenille ja
matkaverkko kaukoliikenteestä HSL-alueen lähiliikennejuniin.

++ Digitaaliset palvelut – junamatkustajille on jo tarjolla paljon digitaalisia
palveluita verkossa ja mobiilissa. Finnair–Allegro yhteistyö sekä Matkahuollon
bussi/junalippu ovat esimerkkejä toimivista matkaverkkoratkaisuista. Vuonna 2016
panostetaan erityisesti mobiilipalvelujen kehittämiseen sekä tavoittelemme uusia
matkaverkkokumppanuuksia. Kehitämme jatkuvasti myös sisäisiä digitaalisia
palveluita - suuressa osassa työtehtäviä sähköinen viestintä ja modernit työkalut
tukevat etenkin liikkuvaa työtä.

++ Kokonaisvaltaisissa kuljetusratkaisuissa VR Transpoint on mukana asiakkaan
koko kuljetusketjussa suunnittelusta satamatoimintoihin. Ratkaisut toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja toimitusketjun eri kumppanien kanssa. Näin VR
Transpoint pystyy laajentamaan potentiaalisia markkinoitaan niin nykyisten kuin
uusien asiakkaiden keskuudessa.

++ Uudet veturit – eli lähivuosina käyttöön otettavat Sr3-sähköveturit – tuovat
tehostusmahdollisuuksia kuljetuksiin. Uudet, innovatiiviset vaunukalustoratkaisut
puolestaan tarjoavat kasvumahdollisuuksia etenkin uusilla toimialoilla, kuten
bioenergiassa.

–– Voimakas joukkoliikenteen hintakilpailu. Joukkoliikenteen kilpailun auettua
murros on ollut suuri ja vaatii VR:ltä ketteryyttä sekä uusia toimintamalleja
kilpailukyvyn parantamiseksi. Kilpailun arvioidaan kiristyvän edelleen ja
kilpailukyvyn eteen onkin tehtävä laaja-alaisesti töitä.

–– Talouden taantuma - vähentää matkustusta erityisesti reittiverkoston latva-
alueilla ja haastaa entistä kustannustehokkaampien toimintamallien löytämiseen.
Tämä tarkoittaa myös resurssien oikeaa mitoitusta samalla, kun tavoittelemme
parempaa palvelukokemusta.

–– VR Transpointin tulee reagoida asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
mahdollisimman nopeasti, mikä edellyttää esimerkiksi kaluston monikäyttöisyyttä
ja kuljetusmallien joustavuutta.

–– Talouskehitys kotimaassa ja Venäjällä on heijastunut logistiikkapalveluiden
kysyntään. VR Transpointin on kyettävä löytämään haastavassa
toimintaympäristössä entistä tehokkaampia tapoja toimia sekä tunnistamaan uusia
kasvupotentiaaleja, joilla voidaan korvata menetettyä liikevaihtoa.

Asiakkuuden johtaminen
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Asiakaspalvelua parantavat muutokset järjestelmissä

tai rakenteissa raportointikaudella

• Syksyllä 2015 aloitettiin veturilaisille suunnattu henkilökohtaisen
asiakasviestinnän pilotti

• Vr.fi -verkkokauppaan lanseerattiin hintakalenteri helpottamaan matkan
suunnittelua ja ostamista

• Mobiilikauppaan toteutettiin useita kehitysprojekteja
• Matkustajaliikenteen uusi markkinointi- ja verkkomyyntiorganisaatio, jonka

osana uusi asiakasteknologiatiimi, aloitti toimintansa
• Matkustajaliikenteen palvelualueet organisoitiin uudelleen
• Avecran uusi junaravintolakonsepti
• Pohjolan Liikenteen uusi hinnoittelumalli ja verkkototeutus
• 4G-verkkoasennukset kaukoliikenteen kalustoon
• Kehärata osaksi matkaverkkoa – yhdellä lipulla lentokentälle koko Suomesta,

myös Allegrolla Pietarista
• VR Track otti vuoden aikana käyttöön projektitoiminnanohjausjärjestelmän,

jonka tavoitteena on muun muassa kehittää ja yhtenäistää asiakasprojektien
dokumenttienhallintaa

• Uudet teknologiat parantavat tiedonkulkua ja toiminnan läpinäkyvyyttä
logistiikkaketjussa. Ratapihojen vaihtotöissä testattiin uutta tablet-päätettä
sekä siihen liitettävää vaunujen RFID-tunnisteiden lukijaa vuoden 2015 aikana.

• VR Transpointin rautatielogistiikka otti onnistuneesti käyttöön uudet tilaus- ja
laskutusjärjestelmät osana laajempaa toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönottoa.

• Avain- ja suurasiakkaille nimetään asiakaskohtaiset palveluneuvojat VR
Transpointin palvelukeskuksessa vuoden 2016 aikana, jotta asiakkaan
toiminnan tunteminen lisääntyisi entisestään ja asiointi olisi asiakkaan
näkökulmasta mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.

Asiakkuuden johtaminen
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Henkilöstöstä huolehtiminen

Henkilöstötutkimuksen mukaan VR Groupin henkilöstö on innostunut omasta työstään,
näkee esimiestyön parantuneen ja kokee työturvallisuustason hyvänä. Vuoden 2015
aikana henkilöstön kanssa on keskusteltu siitä, minkälainen työpaikka VR Group on,
miten toimitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja minkälaiset arvot ohjaavat arjen
toimintaa. Keskustelun tulokset toivat uusia näkökulmia työskentelytapojen
kehittämiseen, joita perinteisesti kerätään henkilöstötutkimuksella.

Asiaa selvitettiin kutsumalla henkilöstö keskustelutilaisuuksiin ympäri Suomen.
Henkilöstöltä kysyttiin, kuinka johdon ja henkilöstön sekä eri yksiköiden ja
liiketoimintojen välistä vuoropuhelua voidaan parantaa. Tilaisuuksissa keskusteltiin
myös siitä, kuinka arvot ohjaavat toimintaa arjen tilanteissa.

Tulokseksi saatiin paljon hyviä käytännönläheisiä ehdotuksia henkilöstön ja johdon
sekä eri yksiköiden välisen keskustelun kehittämiseksi. Arvoista asiakas toiminnan
lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus sekä yhdessä tekeminen näyttävät
toteutuvan henkilöstön keskuudessa ja arjen tilanteissa. Tavoitteellisuus ja
uudistuminen taas koettiin kaukaisemmiksi tai ne ymmärrettiin eri tavoin.

Henkilöstöstä huolehtiminen
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Henkilöstöltä tulleita ehdotuksia käsiteltiin konsernin johtoryhmissä syksyllä ja ideoita
viedään eteenpäin.

Vuonna 2015 henkilöstötutkimuksen tulos oli lähes ennallaan edelliseen vuoteen
verrattuna. Konsernin kokonaistulos on 3,43 (3,42 vuonna 2014, asteikolla 1−5).
Esimiestyötä, työturvallisuutta ja viestintää koskevat tulokset paranivat. Usko VR
Groupin tulevaisuuteen ja työpaikan suositteluhalukkuus laskivat odotetusti vaikean
syksyn jälkeen.

Henkilöstön tyytyväisyys ei vaihtele eri yksiköissä yhtä voimakkaasti kuin edellisenä
vuonna, vaikka eroja toki on ja liiketoimintojen tilanteet eroavat toisistaan.

Onnistumisia:
• Innostuneisuus omasta työstä on lisääntynyt.
• Työssä jaksaminen ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat parantuneet.
• Lähes 80 prosenttia henkilöstöstä on käynyt kehityskeskustelun esimiehensä

kanssa.
• Esimiestyössä muutoksista viestiminen ja valmentava johtaminen ovat

kohentuneet selvästi.

Kehitettävää:
• Yhteistyö yksiköiden välillä tulisi olla tiiviimpää ja sujuvampaa.
• Keskusteluyhteys johdon ja esimiesten välillä on kohentunut hieman, muuten

luottamus johtoon ei vielä.
• Erityisesti nuoret työntekijät toivovat parempia kehittymismahdollisuuksia.
• Esimiestyö on kehittynyt, mutta osa esimiehistä ei toimi roolissaan esimiestyön

vaatimusten mukaisesti ja kaipaa tukea esimiestyöhön.

Henkilöstöstä huolehtiminen
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HenkilösHenkilösttöötietiettooja (31.12.2015)ja (31.12.2015) 20152015 20142014 20132013 2012 20112011 20102010 20092009 20082008

Työsuhteita alkoi 1) 3) 670670 683 718 928 796 664 587 897

Työsuhteita päättyi 1) 3) 13891389 1182 1166 1 840 1 200 997 963 788

Henkilöstöstä huolehtiminen
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Kokonaisvaihtuvuus 1) 3), % 11,011,0 9,9 8,5 12,57 8,9 6,8 6,1 6,6

Toistaiseksi voimassa olevat

työsuhteet 2)

84218421 9862 10274 10 623 11 693 12 059 12 285 12 480

Määräaikaiset työsuhteet 2) 194194 119 204 171 95 159 286 336

Ulkomailla työskentelevien

määrä

514514 580 531 498 517 452 275 290

Keskimääräinen työsuhteen

pituus 1), vuotta

1616 18 19 20 20 21 21 22

Sukupuolijakauma 1)

miehiä, % 8282 82 82 83 83 83 84 84

naisia, % 1818 18 18 17 17 17 16 16

Eläkkeelle jääneet 1)

vanhuuseläke 359359 408 445 432 501 441 431 274

työkyvyttömyyseläke 5555 55 62 59 88 101 104 102

Sairauspoissaolo 1) % 5,05,0 5,4 5,3 5,5 6,3 5,8 5,6 6

Keskimääräinen eläköitymisikä
1)

59,159,1 59,1 58,9 57,5 57,9 57,7
1)

57,8
1)

56,9
1)

1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.

2) VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on

laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole

kerätty.

3) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset

että määräaikaiset, aikaisemmin vain vakituiset.

HenkilöHenkilötyötyövuodevuodet maitt maittaintain
Suomi 8 101

Ruotsi 310

Viro 46

Venäjä 98

Unkari 60

HenkilösHenkilösttön sukön sukupuolijakaumaupuolijakauma
Miehet:

%-osuus

Naiset:

%-osuus

Koko henkilöstö:

%-osuus

Koko henkilöstö 82,3 17,7

Vakituiset 82,6 17,4 97,6

Määräaikaiset 70,3 29,7 2,4

Henkilöstöstä huolehtiminen
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Kokoaikaiset 84,1 15,9 94,8

Osa-aikaiset 50,7 49,3 5,2

IKÄJAKAIKÄJAKAUMAUMA LukLukumäärumäärää %%

VVeeturinkturinkululjejetttatajajatt 12631263

-29 148 12%

30-49 819 65%

50- 296 23%

Keski-ikä 38,9

JunahenkilösJunahenkilösttöö 860860

-29 165 19%

30-49 413 48%

50- 282 33%

Keski-ikä 31,6

SUKSUKUPUOLIJAKAUPUOLIJAKAUMAUMA LukLukumäärumäärää %%

VVeeturinkturinkululjejetttatajajatt 12631263

Mies 1216 96%

Nainen 47 4%

JunahenkilösJunahenkilösttöö 860860

Mies 592 69%

Nainen 268 31%

Lisää henkilöstötietoja täällä
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Vuorovaikutus ja
palkitseminen työyhteisössä
Esimiestyölle kiitosta

VR Group on viime vuosina kehittänyt esimiestyötä uudistamalla esimiesrakenteita ja
panostamalla esimiesrekrytointeihin sekä -valmennuksiin. Esimiesten onnistumista
työssään arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksen yhteydessä.

Esimiestyön saamat arviot ovat parantuneet 10 vuoden aikana huomattavasti, samoin
kokemus siitä, miten työnantaja panostaa työhyvinvoinnin ylläpitoon. Näihin
henkilöstön arkeen vahvasti liittyviin henkilöstötutkimuksen tuloksiin voidaan olla hyvin
tyytyväisiä. Konsernin esimiesindeksi (3,72) nousi hieman vuodesta 2014 (3,64).

Henkilöstön mielestä esimiehet antavat palautetta ja kannustavat yhteistyöhön,
viestivät työhön liittyvistä asioista ja muutoksista sekä tarttuvat ongelmiin paremmin
kuin ennen.

Kehityskeskustelujen kattavuus on naisten osalta 80 prosenttia ja miesten osalta 81
prosenttia.

Vuonna 2014 lanseerattua Menestyvän esimiestyön mallin jalkauttamista on jatkettu
vuonna 2015. Lisäksi tarjotaan erilaisia teemavalmennuksia muun muassa esimiesten
vuorovaikutusvalmennusta.

Työkaluja vuorovaikutukseen

Verstas, yrityksen intranet, sai uuden teknisen alustan ja uudet toiminnallisuudet
vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2015 aikana se on tullut osaksi henkilöstön arkea,
samoin kuin yhteisöpalvelu Yammer ja henkilöstölle pidettävät sähköiset kyselytunnit,
joissa henkilöstöllä on mahdollisuus kysellä johdolta ajankohtaisista asioista.

Konsernin henkilöstöstä suuri osa on liikkuvassa työssä tai vuorotyössä, joten
henkilöstöä on vaikea tavoittaa. Uudet työkalut ja sovellukset ovat tuoneet tähän
valtavasti lisää mahdollisuuksia.

Viimeisen kolmen vuoden aikana suurimmalle osalle henkilöstöstä on annettu
työvälineeksi älypuhelimet tai -tabletit. Niiden avulla he saavat työhönsä liittyvää tietoa
ja voivat osallistua keskusteluun työhön liittyvistä asioista aivan uudella tavalla.

Henkilöstön käytössä olevat viestintäkanavat:

Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
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• Intranet
• Keskustelukanava (Yammer)
• Sähköiset kyselytunnit
• Blogit, sisäinen ja ulkoinen

Ideat kehiin – koko henkilöstön ideakanava

Ideat kehiin on koko henkilöstölle suunnattu digitaalinen ideakanava, jossa jokainen voi
osallistua oman työpaikan ja koko konsernin kehittämiseen. Ideakanavalle ovat
tervetulleita myös mielipiteet, palautteet, ongelmat, ja sitä kautta voi kertoa myös
parhaista käytännöistä. Ideat kehiin -sovelluksessa käsitellään myös
työsuhdekeksintöjä ja innovaatioita. Ideoita kehitetään yhdessä myös Liikenneviraston
ja HSL:n kanssa. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä saamme asiakkaita
hyödyntäviä parannuksia prosesseihin ja palveluun.

Lisäksi henkilöstöllä sekä matkustajaliikenteen kanta-asiakkailla, veturilaisilla testataan
säännöllisesti uusia palvelukonsepteja. Syksyllä 2015 testasimme esimerkiksi uuden
lippuautomaatin prototyyppiä ja loppuvuodesta 2015 asiakkailla oli mahdollisuus
kokeilla uutta aikatauluhakua.

Innokampus-yhteistyöprojekti

Matkustajaliikenne ja Innokampus Oy aloittivat loppuvuodesta 2015 vuoden mittaisen
yhteistyön, jonka tavoitteena on yhdessä suomalaisten nuorten kanssa ideoida ja
löytää uusia tapoja ja keinoja kehittää tulevaisuuden junapalveluita. Yhteistyössä
tarkastellaan junapalveluiden kehittämistä erityisesti nuorten näkökulmasta ja
pohditaan, kuinka nostaa juna nuorten ykköskulkuvälineeksi joukkoliikenteessä.

TET 2.0

Vuonna 2015 Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettiin TET 2.0 -jakso, jossa
lukiolaiset miettivät matkustajaliikenteen palveluita nuoren näkökulmasta. Viikon
aikana nuoret suunnittelivat #IloinenMatka-aiheisen Instagram-kilpailun sekä
asiakaspalvelua piristävän Hymykampanjan.

Hyvää käytöstä VR Groupin työpaikoilla

VR Groupin työpaikoilla ei hyväksytä epäasiallista kohtelua, häirintää tai työsyrjintää.
Epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi työpaikoille luotiin ”Hyvän käytöksen
pelisäännöt”, jotka julkaistiin syksyllä 2015. Yhteistyö perustuu keskinäiseen

Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
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kunnioitukseen, avoimuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen sekä hyvään
käytökseen. Hyvän käytöksen edistämiseksi ja ongelmatilanteiden
ennaltaehkäisemiseksi luotiin sovunrakentaja-valmennus, jossa koulutetaan esimiehiä
ja työsuojeluvaltuutettuja sovunrakentamiseen työyhteisöissä. Valmennuksen
käyneistä kootaan verkosto, joka varmistaa osaltaan hyvää käytöstä ja
ennaltaehkäisee ongelmatilanteita.

Monimuotoisuussitoumus

Syyskuussa allekirjoitettiin FIBS-Yritysvastuuverkoston Monimuotoisuussitoumus ja
liityttiin Monimuotoisuusverkoston toimintaan. Sitoumuksen myötä lupauduttiin
kehittämään johtamista ja palvelukäytäntöjä organisaatiossa.

Monimuotoisuussitoumuksen neljä periaatetta ovat:

• Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

• Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.

• Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.

• Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

Muutosten tuki

Muutosten kohteeksi joutuvaa henkilöstöä VR Group tukee laajennetun muutosturvan
keinoin. Hallitus hyväksyy vuosittain periaatteet laajennetulle muutosturvalle.

Tuotannollisten tai taloudellisten syiden takia irtisanotuksi tulleilla henkilöillä on ollut
mahdollisuus osallistua joko laajennettuun työnhakuvalmennukseen, tai tarpeen
vaatiessa erikseen räätälöitävään työnhakuvalmennukseen. Lisäksi henkilöistä on
kerätty haastatteluilla kattavat tiedot uudelleensijoitusta varten. Muutosturvaprosessin
mukaisesti käytössä ovat olleet myös laajennetut työterveyspalvelut. Irtisanomisen
vaihtoehtona henkilö on voinut ottaa eropaketin.

Muutosturvainfotilaisuuksissa on käyty läpi muutosturvaprosessi ja työsuhteen
päättymiseen liittyviä asioita. Lisäksi henkilöiden tukena muutostilanteessa on toiminut
HR-palvelukanava, josta henkilöt ovat saaneet tukea keskitetysti koko prosessin ajan.

Esimiehille ja työyhteisöille on järjestetty räätälöityjä valmennuksia muutostilanteen
hallintaan.

Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
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Palkitseminen

VR Groupin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa yksilöitä ja ryhmiä
toimimaan yhdensuuntaisesti kohti konsernin strategisia tavoitteita. Palkitseminen on
kytketty toimintasuunnitelmista johdettuihin tavoitteisiin. Niiden painopiste on
asiakaslähtöisyydessä ja muutoksen läpiviennissä laadukkaan johtamisen, sekä
toimintaa uudistavien ja tuottavuutta edistävien kehityshankkeiden avulla. VR-
konsernin hallitus päättää vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteista ja
rakenteesta.

PPalalkitsemisen kkitsemisen kokokonaisuus VRonaisuus VR-k-konsernisonsernisssaa

PPeruspaleruspalkkakka

TES:n palkkajärjestelmät

TES:n ulkopuoliset sopimuspalkat

Lisäpalkkiot

EEdutdut

Henkilöstölippu

Liikunta- ja vapaa-ajan edut

Työterveyshuolto

TTulospalulospalkkiokkiott

Henkilöstörahasto

Esimiesten ja asiantuntijoiden palkitsemisjärjestelmä

Johdon palkitsemisjärjestelmä

ErikErikoispaloispalkkiokkiott

Erinomainen työsuoritus

Palvelusvuosimuistaminen

Aloitepalkkiot

Virkistyspäivät

Ansiomerkit

MMahdolahdollisuus klisuus kehitehittytyää

Palaute

Työssä oppiminen

Ammatillinen täydennyskoulutus

Talent Management

Tulevaisuuden tekijät –valmennus

Johdon ja avainhenkilöiden valmennukset

Esimiesvalmennukset
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VVasastuultuullinen työnanlinen työnantatajaja

Vihreä ja kehittyvä toimiala

Arvojen mukainen toiminta

Johtamisen laatu

Työvälineet ja työolosuhteet

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Jatkuvan parantamisen kulttuuri

Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua

Toimiva tiedonkulku

Houkutteleva työnantajakuva sisäisesti ja ulkoisesti
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Henkilöstöjohtaminen
• VR Groupin arvot ovat asiakas toiminnan lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus, yhdessä

tekeminen, tavoitteellisuus sekä uudistuminen.

Arvoja toteutetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. VR Groupissa johtaminen perustuu
yhdessä johdon ja esimiesten kanssa kuvattuun menestyvän esimiestyön malliin, joka
on kiteytetty kolmeen asiaan: vaadin – osallistan – uudistan. Esimiestyössä on
tasapainossa toiminnan johtaminen, ihmisten johtaminen sekä kehittäminen.
Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudesta vastaa VR Groupissa henkilöstöjohtaja Timo
Koskinen.

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategiaa arvioidaan liiketoimintojen strategiapäivitysten yhteydessä ja
strategiaa tukevat toimenpiteet johdetaan liiketoimintojen tarpeista. Strategiset HR-
tavoitteet linkittyvät konsernin strategisiin teemoihin, jotka ovat kasvu, kilpailukyky,
asiakaslähtöisyys ja toimiva perusta. Henkilöstöstrategia tukee näitä teemoja.

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet

Henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

• Henkilöstökustannukset ovat kilpailukykyiset
• Motivoitunut ja osaava henkilöstö tukee toiminnan tuloksellisuutta
• HR-analytiikka on tasolla, joka tukee strategisia päätöksiä
• HR-toiminnon taso ja tehokkuus paranee

Työehtosopimusten jatkuvalla kehittämisellä ja tulkintojen selventämisellä ja
työnjohdollisilla linjauksilla on kehitetty yrityksen toimintaympäristöä
kilpailukykyiseksi. Tehokkaalla työkykyjohtamisella on saatu hyviä tuloksia, muun
muassa työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on alentunut (93 => 83) ja sairauspoissaolot
ovat vähentyneet (5,4 % => 5,0 %).

Johtamisen kehittämisessä on painopisteenä ollut johdon ja henkilöstön
vuorovaikutuksen parantaminen ja avoimuuden ja yhteistyön tukeminen. Vuonna 2015
on kartoitettu osaamisen johtamisen tarpeet, tavoitteet ja jatkettu strategisten
osaamisten tunnistamista. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmää on kehitetty
selkeämmin suoriutumisesta palkitsevuuteen myös työntekijätasolla ja suurille
ammattiryhmille.

Henkilöstöjohtaminen
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Työhyvinvointitoiminnan panostuksia on kohdennettu valittuihin painopisteisiin:
vuorotyön kehittämiseen, työn sujuvuuteen ja työyhteisöjen kehittämiseen.

HR-raportoinnin ja analytiikan kehittämistä on jatkettu liiketoiminnan erityistarpeet
huomioiden ja on otettu käyttöön uusi HR-järjestelmä.

HR-yksikkö on parantanut omaa palvelumallia ja ottanut käyttöön uuden palvelu- ja
asiointimallin.

Onnistumiset ja vastoinkäymiset henkilöstöasioissa

Henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä työhön sekä työpaikkaan seurataan
vuosittaisella henkilöstötutkimuksella. Useita tärkeitä tuloksia on onnistuttu nostamaan
edellisen vuoden tasosta. Kehittämistyöllä on ollut vaikutusta.

• Omassa työssä ja työpaikalla varsinkin työturvallisuusasiat sekä töitä koskeva
ohjeistus koetaan aikaisempaa paremmiksi.

• Esimiestyössä ennen kaikkea muutoksista viestiminen ja valmentava
johtaminen ovat kohentuneet selvästi.

• Työhyvinvoinnin kokemusta nostaa muun muassa lisääntyneet
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.

• Työnantajan koetaan tukevan työhyvinvointia aikaisempaa paremmin.

Meneillään olevista muutoksista ei ole onnistuttu riittävän hyvin viestimään, eikä
lisäämään henkilöstön luottamusta johtoon, vaikka samaan aikaan henkilöstö kokeekin,
että heitä kuunnellaan paremmin kuin aikaisemmin. Tilaisuuksia erilaiseen
vuorovaikutukseen on luotu systemaattisesti kuluneen vuoden aikana.

Henkilöstöjohtamisen tuloksia parantavat muutokset

• Palkitsemisjärjestelmää on parannettu uudistamalla rakennetta siten, että
palkitsemisen perusteena olevat tavoitteet voidaan tuoda lähemmäs jokaisen
omaa työtä ja tukemaan paremmin liiketoimintojen erilaisia tavoitteita myös
suurille ammattiryhmille.

• Terveystarkastusten toimintamallia on tehostettu ja vastuut kumppaneiden
kanssa selkiytetty.

• On perustettu keskitetty operatiivinen HR-palvelukeskus, jonka tavoitteena on
taata organisaatiolle nopea, yhtenäinen ja laadukas HR-palvelu sekä parantaa
esimiesten palvelua ja tukea HR-asioissa.

• On otettu käyttöön uusi tietovarastoraportointi, joka mahdollistaa eri
tietolähteiden HR-tiedon yhdistelyn ja aiempaa paremman käytön
liiketoimintojen ja esimiesten tukena.

• On otettu käyttöön uusi HR-järjestelmä.

Henkilöstöjohtaminen
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• On kehitetty ja otettu käyttöön uusia joustavampia työaikamalleja.

Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa

Mahdollisuudet
+ Merkitykselliseksi koettu työ ja henkilöstön vahva innostus ja ylpeys omasta
työstä
+ Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus
+ Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta
+ Toimiva yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa

Riskit
- Muutoksiin sopeutuminen
- Työkuormituksen hallinta henkilöstön ikääntyessä, erityisesti raskaissa
työolosuhteissa ja vuorotöissä
- Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen

Henkilöstöjohtaminen
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Kunnossapidon Sujuva tuottaa
tuloksia
Kunnossapidossa on luotu vuosien 2010−2015 aikana Lean-ajatteluun pohjautuva
SUJUVA (Suoraan Junat Valmiiksi) toimintajärjestelmä. Lean-ajattelu on
johtamisfilosofia, joka keskittyy tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Tällä
pyritään parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään
tuotannon läpimenoaikoja.

Leanin eri työkalut on otettu kunnossapidossa laaja-alaisesti käyttöön. Sujuvassa on
edetty ihmisten osaamista kasvattaen ja toimintamalleja itse rakentaen.
Toimintajärjestelmä on haastanut työntekijät pohtimaan omaa työtä kriittisemmin ja on
antanut eväitä ja mahdollisuuksia kehittää sitä aikaisempaa paremmin. Tulokset ovat
hiljalleen nähtävissä ja kunnossapidon henkilöstön osaaminen sekä sitoutuminen
Sujuvaan ovat korkealla tasolla.

Sujuvan käyttöönotto on muuttanut työtapoja kunnossapidossa entistä
osallistavammiksi. Esimerkiksi työpisteitä mietittäessä, huoltojärjestelmää
moduloidessa ja työjärjestystä päättäessä työntekijät ovat olleet avainasemassa.
Sujuvan käyttöönoton alkuvaiheessa päätettiin panostaa ihmisten osaamisen
lisäämiseen ja nyt monessa yksikössä kyetään soveltamaan eri Lean-työkaluja luovasti
uuteen käyttötarkoitukseen.

Viihtyvyys ja turvallisuus parantunut

Suuri osa työntekijöistä suhtautuu omaan työhönsä aikaisempaa kehittävämmin.
Erityisesti asentajat ovat kokeneet Sujuvasta olleen konkreettista hyötyä oman työn
parannusten läpiviemiseksi ja tämä onkin ollut tärkeä uuden toimintamallin tulos.
Työmenetelmien ja -tapojen kehittyminen on vaikuttanut työviihtyvyyteen ja -
turvallisuuteen – on mukavampi ja tehokkaampi tehdä töitä, kun työvälineet löytyvät
ja ne ovat kunnossa. Varsinainen yksittäisen huollon tehostuminen on parhaimmillaan
20−35 prosenttia vuodessa. Näissä kehitystoimissa on panostettu vahvasti
päätuotteisiin eli työmäärällisesti isoimpiin huoltoihin.

Päivittäinen johtaminen on kehittynyt useissa yksiköissä kattavaksi koko varikon tai
konepajan kokonaisuudeksi. Parhaimmillaan tieto ja päätökset kulkevat
systemaattisesti organisaatioportaita ylös ja alas monta kertaa vuorokaudessa.
Myöskään maantieteellinen etäisyys ei välttämättä ole este työn ohjaamiselle. Tälläkin
hetkellä työtä voidaan tehokkaasti ohjata päivittäin, vaikka toimipisteillä olisi satoja
kilometrejä välimatkaa.

Case Kunnossapidon Sujuva tuottaa tuloksia
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Päätöksenteko ja systemaattinen ongelmanratkaisu on kehittynyt vuosien varrella ja
nykyään koulutettuja ja osaavia ongelmanratkaisijoita löytyy organisaatiosta
kymmeniä. Jatkuva parantaminen on konkreettisesti tullut osaksi jokaisen työarkea.
Lisäksi päivittäinen johtaminen on hitsannut organisaatiot yhtenäisiksi ja sisäinen me-
henki on voimistunut. Myös johtaminen on muuttunut oleellisesti päivittäisjohtamisen
myötä, kun sovitut teemat käsitellään läpi organisaation päivittäin.

Kaikissa yksiköissä kehitystä on tapahtunut, vaikka eri yksiköt ovatkin eri alueilla eri
kehitysvaiheissa. Sujuvassa on kyse ongelmien ratkaisemisesta ja eri yksiköissä on
aina hieman erilaiset ongelmat, joihin kannattaa syventyä.

Case Kunnossapidon Sujuva tuottaa tuloksia
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Ympäristö

• Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen vahvuus ja kilpailuvaltti.

Tämän asian eteen VR Group on tehnyt jo vuosikymmeniä järjestelmällistä ja
pitkäjänteistä ympäristötyötä.

VR Group on antanut vuosille 2013−2020 viisi ympäristölupausta, joiden tavoitteista
osa on jo saavutettu. Tavoitteista ja tuloksista voit lukea tarkemmin alla olevasta
taulukosta.

Ympäristölupausten tueksi on luotu ympäristöohjelma, johon kaikki VR Groupin
liiketoiminnot ovat kirjanneet omat toimenpiteensä lupausten lunastamiseksi. Vaikka
lupaukset on muotoiltu junaliikenteelle, tavoitteet ja toimenpiteet on suunniteltu
konsernin kaikille toiminnoille. Ympäristöystävällisiin ratkaisuihin pyritään niin VR
matkustajaliikenteessä, VR Transpointissa, VR Trackissa kuin konsernitoiminnoissakin.
Vuoden 2016 aikana tämä ympäristöohjelma tullaan päivittämään.

Ympäristö
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Vuoden 2015 aikana käynnistettiin muun muassa energiatehokkuushanke. Sen avulla
on tarkoitus parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta, taloudellisuutta ja
täsmällisyyttä. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Ympäristölupaukset:

• Energiaa säästäen eteenpäin
• Uusiutuvaa energiaa enemmän
• Puhtaan maan ja maiseman puolesta
• Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä
• Vihrein valinta

VR GrVR Group 2013-oup 2013-2020 ympäris2020 ympäristtöötatavvoitoittteeeett

AiheAihe LähLähttöarvöarvoo
TTaavvoitoitee

20202020

TilanneTilanne

20152015

Junaliikenteen energiatehokkuus

0,46 MJ/

hkm 0,20

MJ/tkm

0,36 MJ/

hkm 0,16

MJ/tkm

0,40 MJ/

hkm 0,18

MJ/tkm

Uusiutuvan energian osuus VR Groupin

energiankulutuksesta
52% > 60 % 61%

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja

käytettäessä ei satu merkittäviä, maaperän pilaantumista

aiheuttavia vuotoja

VAK 0 kpl

Kemikaalit

0 kpl

VAK 0 kpl

Kemikaalit

0 kpl

VAK 0 kpl

Kemikaalit

3 kpl

Asiakastutkimuksessa tyytyväisten osuus siisteyteen

junissa ja asemilla
80% > 85 % 83%

Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen

kokonaismäärästä
20% < 15 % 10%

Asiakastutkimuksessa VR:n toimintaa

ympäristöystävällisenä pitävien osuus
69% 71% 69%

Ympäristö
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Ympäristö

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 131



Energiatehokkuus
• VR Groupin tavoitteena on kasvattaa junaliikenteen ja kiinteistöjen

energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä.
• Junaliikenteen energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia vuoden 2012

lähtötasosta.

VR Groupin energiankulutuksesta 85 prosenttia kuluu juna- ja autoliikenteessä ja 15
prosenttia muissa toiminnoissa.

Energiakatselmuksista potkua energiatehokkuuteen

VR Group teki ensimmäisen energiatehokkuuslain mukaisen energiakatselmuksen ja
siihen sisältyvän kohdekatselmuksen. Kohdekatselmuksen kohteena oli junaliikenteen
käyttämä energia, koska sen osuus on lähes kolme neljäsosaa koko konsernin
energiankulutuksesta.

Kohdekatselmus vahvisti jo aiemmin tehdyn päätöksen perusteita junaliikenteen
energiahankkeen hyödyistä. Energiahankkeen sisällöstä voit lukea lisää täältä.

Raide- ja linja-autoliikenne energiatehokkaammaksi

Liikenteen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sähkövedon osuus, kaluston
käyttö- ja täyttöasteet, vaihtotyöt ja tyhjänäajo sekä taloudellinen ajotapa ja kaluston
ominaisuudet.

Raideliikenteessä matkustajaliikenteen sähkövedon eli sähkövetureilla ja -kalustolla
hoidettu osuus liikenteestä pysyi ennallaan ja rautatielogistiikan sähkövedon osuus
kasvoi. Nestemäisten polttoaineiden käyttö väheni raideliikenteessä lähes
viidenneksellä.

Pohjolan Liikenne hankki uusia linja-autoja 6 kappaletta, jotka ovat päästötasoltaan
EURO 6-luokkaa. Käytöstä poistettiin 41 vanhaa linja-autoa, joiden päästöluokat olivat
EURO 0−EURO 2. Vuoden aikana pidettiin 13 koulutuspäivää, joiden aiheena oli
polttoainetaloudellinen, ennakoiva ja turvallinen ajotapa. Koulutuksiin osallistui noin
200 linja-autonkuljettajaa.

Energiatehokkuus
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Logistinen tehokkuus ja henkilökilometrit näkyvät

energiatehokkuudessa

Rautatiematkustajaliikenteen henkilökilometrit kasvoivat 1,9 prosenttia, mikä parantaa
energiatehokkuutta. Lisäksi lämmin alku- ja loppuvuosi vähensivät
matkustajavaunujen lämmitystarvetta.

Rautatietavaraliikenteessä sähkövedon osuus lisääntyi 4 prosenttiyksikköä, mikä
parantaa energiatehokkuutta.

Massatavaralogistiikan autokuljetusten dieselin keskikulutus oli 43 litraa 100
kilometrillä ja keskimääräinen täyttöaste oli 35 tonnia.

VR Group on liittynyt kansallisiin tavara- ja joukkoliikenteen
energiatehokkuussopimuksiin, joissa tavoitteena on vähentää energiankulutusta
yhdeksän prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä. VR Transpointin
rautatielogistiikka saavutti tavoitteen jo useita vuosia ennen sopimuskauden
päättymistä.

Kiinteistöjen lämmitys ja valaistus tehostuivat

Vuoden 2014 aikana energiansäästöhankkeita tehtiin Vainikkalan, Lahden ja Kuopion
asemilla. Ensimmäisen seurantavuoden tulos oli, että Vainikkalan kulutustavoite
alitettiin reilusti, energiakustannukset vähenivät 76 prosenttia. Lahdessa kulutustavoite
alitettiin, kaukolämmön kulutus väheni 30 prosenttia. Kuopion osalta tavoitetasoja ei
saavutettu.

Helsingin varikon vaunuhallin energiansäästöhankkeen ensimmäisessä vaiheessa
uusittiin kattovalaistus led-tekniikalla. Samalla valaistusten ohjaus liitettiin keskitettyyn
rakennusautomatiikkajärjestelmään, jolloin valaistusvoimakkuutta voidaan säätää
tilojen käyttötarpeen mukaan.

Hyvinkään, Keravan ja Kauniaisten asemilla ulkovalaistusta on korvattu
energiatehokkaammilla valaisimilla. Sisävalaistusta on uusittu Seinäjoen asemalla,
Tampereen varikolla ja Kokkolan tavaravaunukorjaamolla.
Energian- ja vedenkulutuksen kulutusmittausten kehittäminen jatkui. Kiinteistöjen
mittauksia lisätään, jotta kulutuksia voidaan seurata tarkemmin rakennus- ja
järjestelmätasolla. Kulutusseurannan tiedonsiirtoa automatisoidaan hyödyntämällä
rakennusautomaatiojärjestelmää. Samalla kulutustietojen raportointi keskitetään
yhteen järjestelmään.

Energiatehokkuus

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 133



Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus oli 83,6 gigawattituntia ja sähkönkulutus oli 42,2
gigawattituntia.

Konsernin kokonaisenergiankulutus

Energian kokonaiskulutus väheni 8,7 prosenttia. Konsernin sähkön, polttoaineiden,
maakaasun ja kaukolämmön kulutus väheni. Kulutuksen muutokseen vaikuttivat
energiatehokkuustoimenpiteet, liikennerakenteen muutokset ja edellisiä vuosia
lämpimämpi sää.

Energiankulutuksen laskelmat perustuvat toimittajien laskutukseen, omaan
kulutusmittaukseen ja sopimusajoneuvojen raportointiin. Kokonaisenergiankulutus
sisältää Suomen toimipaikkojen ja toimintojen energiankulutukset.

EnerEnergian kgian kokokonaiskonaiskulutusulutus, pe, petatajoulejoulea (PJ)a (PJ) 20152015 20142014 20132013

VR-konserni ml. alihankintakuljetukset (Scope 1+2+3) 4,81 5,27 5,59

Junaliikenne (Scope 1+2) 3,19 3,45 3,63

Autoliikenne (Scope 1+3) 0,91 1,03 0,98

Uusiutumatonta energiaa (Scope 1+2) 1,71 2,07 2,30

Uusiutuvaa energiaa (Scope 1+2) 2,64 2,66 2,70

Uusiutuvan energian osuus konsernin omasta energiankulutuksesta % (Scope

1+2)
60,7 56,3 53,9

Suora energiankäyttö (Scope 1+3) 1,96 2,31 2,41

Epäsuora energiankäyttö (Scope 2) 2,85 2,95 3,17

Massatavaralogistiikan alihankintakuljetukset (Scope 3) 0,46 0,54 0,58

Energiatehokkuus
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Päästöt
• VR Groupin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus koko konsernin

energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin.
• Vuonna 2015 tavoite saavutettiin ja osuus oli 60,7 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen herättämä ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliikenteelle ja
erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Vastaavasti
ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.

Liikennesektori on yksi keskeisistä ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimialoista.
Haasteelliseksi asian tekee se, että liikennesektori tukeutuu vielä lähes täysin
fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Poikkeuksen liikennesektorilla tekee raideliikenne,
jossa sähköenergian käyttö on pääosassa. Junaliikenteestä jo yli 80 prosenttia
hoidetaan sähkövedolla.

VR Group liittyi Climate Leadership Council (CLC) -yhdistykseen. Se kokoaa yhteen
esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään. VR Group
on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa.

Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja voimakkaat lumisateet aiheuttavat häiriöitä
liikenteessä. Häiriöiden vaikutusten vähentämiseksi on tehty liikennöinti- ja
varautumissuunnitelmia. Rautatiekaluston alusrakenteiden sulatuskapasiteettia on
kehitetty ja lisätty.

KKonsernin suoronsernin suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope1)at kasvihuonekaasupäästöt (scope1) koostuvat pääosin liikenteen ja
työkoneiden käyttämästä nestemäisestä polttoaineesta ja kiinteistöjen lämmityksessä
käytetystä maakaasusta. Pohjolan Liikenteen linja-autoissa käytettiin uusiutuvaa
dieseliä yli 1,6 miljoonaa litraa, joka on noin 13 prosenttia linja-autoliikenteen
kokonaiskulutuksesta.

Öljylämmitteisten Niiralan, Vartiuksen ja Hangon asemien osalta käynnistettiin
lämmitystapamuutosten suunnittelu. Uusissa lämmitysjärjestelmissä on tavoitteena
hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

Riihimäen tavara-asemalta purettiin yksi rakennus ja toinen osittain
käyttötarkoitusmuutoksen yhteydessä. Samalla öljylämmityksestä luovuttiin näissä
rakennuksissa. Toimintansa raportointikaudella 2015 päättäneen Turun varikon alueelta
myytiin kaksi öljylämmitteistä rakennusta.

EpäsuorEpäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope2)at kasvihuonekaasupäästöt (scope2) aiheutuvat kiinteistöjen käyttämästä
kaukolämmöstä. Koko VR Groupin käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla, eikä siihen
sisälly kasvihuonekaasupäästöjä. Hankitun sähkön alkuperä on varmennettu
alkuperätodistuksilla.

Päästöt
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KKonsernin ulkonsernin ulkopuolisena epäsuoropuolisena epäsuorana kasvihuonekaasupäästölähteenä (scope3)ana kasvihuonekaasupäästölähteenä (scope3)
seurataan massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten polttoainekulutusta.

VR Group raportoi ympäristötaseessa juna- ja autoliikenteen sekä
massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten hiilidioksidipäästöt. Päästöt lasketaan
polttoainekulutuksesta. Kasvihuonekaasuina on laskettu vain hiilidioksidipäästöt, koska
muiden kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähäinen. Muista päästöistä raportoidaan
juna- ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, jotka lasketaan VTT:n LIPASTO-
järjestelmän ja RASTU-hankkeen päästökertoimilla.

Hämeenlinnan ratapihan lähiasukkaat valittivat vuonna 2014 vaihtotyöveturien
aiheuttamasta melusta ja päästöistä. Haitan vähentämiseksi tehtiin toimintamuutoksia,
muun muassa veturien seisontapaikka siirrettiin ja junaliikenteeseen tehtiin muutoksia.
Asian käsittely jatkuu edelleen.

Päästöt
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Jätteet ja kierrätys
• VR Groupin ympäristölupausten tavoitteena on vähentää kaatopaikalle

menevän jätteen määrää siten, että kaatopaikalle menevän jätteen osuus
kokonaisjätemäärästä (pois lukien romutus) on alle 15 prosenttia vuoteen 2020
mennessä.

Tavoite saavutettiin vuosia etuajassa – vuonna 2015 VR Groupin kokonaisjätemäärästä
joutui kaatopaikalle enää vain 10 prosenttia eli yhteensä 1 630 tonnia.

Konsernin kokonaisjätemäärä mukaan lukien romutus oli raportointikaudella 25 129
tonnia. Materiaalina kierrätettiin 55 prosenttia jätteestä. Suurin osa kierrätykseen
menneestä jätteestä oli teräsromua liikennöintiin kelpaamattomista, romutetuista
vaunuista. Vaunuista on kerätty varaosia talteen, joilla ylläpidetään jäljellä olevaa
vanhaa kalustoa.

Lähtökohtaisesti tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Syntyvä jäte pyritään
lajittelemaan tehokkaasti ja ohjaamaan hyötykäyttöön.

Jätteiden lajittelu kiinteistöissä ja kaluston

kunnossapidossa

Helsingin päärautatieaseman lajittelua kehitettiin, astioiden merkintöjä parannettiin ja
valvontaa tehostettiin vuonna 2015. Sekajätteen ohella asema-alueella kertyy eniten
paperijätettä. Sekajäte ohjataan jätteenpolttolaitokselle.

Muiden kiinteistöjen osalta on siirrytty entistä enemmän jätteen hyödyntämiseen
energiana ja lisätty mahdollisuuksien mukaan jätteiden kierrätystä. Vuoden 2015
loppupuolella käynnistettiin toimet energiajäteastioiden lisäämiseksi työpisteissä.
Tarkoitus on, että työpisteissä luovutaan osasta sekajäteastioita ja otetaan näiden
tilalle energiajäteastioita.

Kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt myös varikoilla ja konepajoilla. Sekajätettä
ohjataan entistä enemmän energiajakeeseen. Sekajäteastiat ovat vaihtuneet
energiajaeastioihin siellä, missä se on mahdollista. Henkilöstölle on järjestetty aiheesta
tietoiskuja ja koulutuksia. Helsingin varikolla jätteiden keräämisestä ja sen
vaikutuksista kerrotaan infotauluilla, jotka on kiinnitetty seinille kierrätyspisteiden
yhteyteen.

Jätteet ja kierrätys
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Materiaalitehokkuuden lisääminen

Työvaatteiden käsittelyyn laadittiin konsernille yhteneväinen malli, jonka mukaisesti
työvaatteita ohjataan uudelleen käyttöön, hyötykäyttöön tai kierrätykseen. Kaikki
hyväkuntoiset työvaatteet toimitetaan käsiteltäväksi, jonka jälkeen ne tulevat uuden
veroisina uudelleen tilattaviksi tai ne palautuvat työpisteen vaatevarastoon.
Huonokuntoiset työvaatteet sijoitetaan energiajäteastiaan tai ne poistetaan
sopimuspesulan toimesta vaatekierrosta.

VR Track käyttää ratojen rakentamisessa ja kunnossapidossa koneohjausta, joka
parantaa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä työn laatua. Koneohjauksessa
työkoneeseen asennetaan laite, joka joko opastaa laitteen kuljettajaa tarkempaan
työhön tai ohjaa konetta automaattisesti. Koneohjaus perustuu suunnittelun luomiin
3D-malleihin ja GPS-paikannukseen.

Jätteet ja kierrätys
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Maaperä ja maisema
• VR Group on sitoutunut toimimaan niin, ettei sen toiminta aiheuta maaperän tai

pohjaveden pilaantumista.
• Tavoitteena on, että vaarallisten aineiden kuljetuksissa tai kemikaaleja

käytettäessä ei satu merkittäviä, maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
• Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja vuonna

2015. Sen sijaan merkittäviä kalustovuotoja tapahtui kolme.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Kotkan Mussalon, Tohmajärven Niiralan ja Haminan Poitsilan ratapihoilla järjestettiin
vuoden 2015 aikana suuronnettomuusharjoitukset, joissa testattiin turvallisuus- ja
pelastuspalvelujen toimivuutta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten välistä
yhteistyötä. Harjoituksissa tapahtui kuvitteellinen säiliövaunuvuoto. Harjoitukseen
osallistuivat hätäkeskus, pelastuslaitokset, poliisi, Rajavartiolaitos, Liikennevirasto, VR
Group, VR Transpointin rautatielogistiikka, VR Track Oy, Finrail sekä harjoitusalueiden
läheiset yritykset ja toimijat, kuten satamalaitokset.

Loppuvuodesta VR Transpoint ja pelastuslaitokset tiedottivat yrityksille ja kotitalouksille
suuronnettomuuksiin varautumisesta vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvien
ratapihojen läheisyydessä. Tiedottaminen toteutettiin VR Transpointin ja
pelastuslaitosten yhteisellä turvallisuustiedotteella.

Tiedotteessa kerrottiin yleisesti, millaisia vaaroja ratapihalla kuljetettaviin aineisiin
liittyy, miten tulee toimia onnettomuuden tapahduttua, ja mistä saa lisätietoja.
Tiedotteessa oli myös sekä VR Transpointin että alueen pelastuslaitoksen yhteystiedot.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säädösten mukaan rautatieyrityksellä on
oltava ajan tasalla oleva turvallisuusselvitys Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin
nimeämille ratapihoille, joiden kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita.
Lisäksi pelastuslaitokset laativat kyseisille ratapihoille omaa toimintaansa koskevat
ulkoiset pelastussuunnitelmat, joita pelastuslaki edellyttää. Sisäministeriön asetuksen
mukaan suunnitelmista ja suuronnettomuuksiin varautumisesta on tiedotettava kaikille
henkilöille ja yhteisöille, joiden turvallisuuteen mahdollinen suuronnettomuus voi
vaikuttaa.

Trafin nimeämiä vaarallisten aineiden kuljetusratapihoja ovat Vainikkala, Kotkan
Mussalo, Haminan Poitsila, Kouvola, Sköldvik, Riihimäki, Tampereen Viinikka, Turku,
Oulu, Joensuu, Niirala, Kokkola ja Ykspihlaja.

Maaperä ja maisema
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Pilaantuneiden maa-ainesten kunnostaminen

Konsernilla on pitkä historia ja useita kiinteistöjä, joilla vuosikymmeniä sitten
tapahtuneet maaperän pilaantumiset edellyttävät riskien hallintaa. Jo vuosien ajan VR
Group on puhdistanut aikoinaan kaluston kunnossapidon ja tankkauksen yhteydessä
pilaantunutta maata.

Vuonna 2015 pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen käytettiin 1,1
(1,5) miljoonaa euroa. Maaperää puhdistettiin Helsingissä, Nivalassa, Oulussa,
Riihimäellä ja Turussa. Nivalassa puhdistettiin maata veturivuodon jäljiltä. Muissa
kohteissa kyse oli alueen rakentamisesta tai käyttötarkoituksen muuttamisesta.

Viranomaisten vaatimia pohjavesiseurantoja tehtiin Helsingin varikolla, Hyvinkään
konepajalla, Kaipiaisten kiskohitsaamolla, Karjaan kiinteistöllä, Kokkolan veturitallilla,
Kouvolan varikolla, Mikkelin veturitallilla, Pasilan entisellä konepaja-alueella, Porin
veturitallilla, Riihimäen varikolla ja Turun varikolla. Riihimäen varikolla poistettiin öljyä
pohjavedestä pumppaamalla.

Kolme merkittävää vuotoa

Merkittäviä kaluston polttoaine- tai öljyvuotoja tapahtui vuoden aikana kolme.

Nivalassa maaperään pääsi arviolta lähes 3 000 litraa polttoöljyä raiteelta suistuneesta
veturista huhtikuun alussa. Polttoainetta pääsi valumaan myös raiteen vieressä
kulkevaan sivuojaan. Ojaan rakennettiin maapatoja, joiden avulla polttoainevuotoa
saatiin rajattua. Öljyä myös imeytettiin imeytysaineella ja poistettiin imuautolla.
Kesäkuussa alueella tehtiin maa-aineksen vaihtoa. Kaikkea öljyistä maata ei tuolloin
kuitenkaan saatu poistettua, ja syyskuussa tehtiin vielä maaperätutkimus
pilaantuneeksi jääneen alueen laajuuden ja pilaantuneen maan määrän selvittämiseksi.
Lopun pilaantuneen maan poistaminen rata-alueelta vaatii raiteiden purkamista. Koska
kohde ei sijaitse geologialtaan herkäksi luokiteltavalla alueella, ei kunnostusta katsota
kiireelliseksi, ja öljyhiilivedyillä pilaantunut maa-aines voidaan poistaa esimerkiksi
radan kunnossapitotöiden yhteydessä.

Kesällä tapahtui kaksi vuotoja aiheuttanutta tasoristeysonnettomuutta Pellossa ja
Rovaniemellä. Pellossa kesäkuun lopulla junan veturi vaurioitui ja siitä valui noin 1 200
litraa dieselöljyä ratapenkkaan. Osa öljystä saatiin imeytettyä ja kerättyä pois.
Rovaniemellä heinäkuun alussa sorarekka osui veturin kylkeen vaurioittaen veturia ja
rikkoi junan sähköveturin muuntajaöljysäiliön. Arvioiden perusteella noin 2 000 litraa
muuntajaöljyä valui ratapenkkaan. Lisäksi rekan hydrauliikkaöljyt pääsivät leviämään
tasoristeyksen alueelle. Pelastuslaitos tukki veturin vuotavan säiliön sekä imeytti osan
sorarekan hydrauliikkaöljyistä.

Maaperä ja maisema
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Molemmissa kohteissa tehtiin koekuoppatutkimukset pilaantuneen alueen laajuuden
selvittämiseksi. Kumpikaan kohde ei sijaitse pohjavesialueella, joten tehtyjen
tutkimusten perusteella vahingoista ei todettu koituvan merkittävää ympäristöriskiä.
Pilaantunut maa-aines tullaan kuitenkin poistamaan viimeistään radan
kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä.

Vastuiden selvittelyä

Seinäjoen Pajuluoman pilaantuneiden sedimenttien osalta vastuiden selvittely on
edelleen kesken. Alueella on historian aikana ollut monta toimijaa, ja pilaantuminen on
tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Osittain syynä ovat olleet lakkautetun
Valtionrautateiden aikaiset toiminnot ratapihalla. VR Group on kunnostanut
omistamansa varikkoalueen maaperää, eikä kyseiseltä alueelta tutkimusten perusteella
enää joudu haitta-aineita Pajuluoman maastoon.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus pyysi kesällä 2014 hallintopakkohakemuksellaan Länsi-
ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa määräämään ensisijaisesti VR Groupin ja
Liikenneviraston sekä toissijaisesti Suomen valtion puhdistamaan pilaantuneet
sedimentit yhden kilometrin matkalta. Asian käsittely on edelleen kesken.

Tulevaisuudennäkymät

VR Group kehittää toimintaansa edelleen, jotta kalustosta aiheutuvia kemikaalivuotoja
ei tapahtuisi.

Maaperän puhdistamista jatketaan erityisesti maankäytön muutosten ja rakentamisen
yhteydessä. VR Groupin omistamat alueet kaupunkien keskustoissa ovat haluttuja
kohteita sekä liike- että asuntorakentamiselle. Kaupunkirakenteen muuttuminen ja
tiivistyminen lisää tarvetta myös alueiden kunnostamiselle.

Maaperä ja maisema
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Siisteys
• Junien ja asema-alueiden siisteyttä ja viihtyisyyttä kehitetään osana

ympäristölupauksia.
• Tavoitteena on, että vähintään 85 prosenttia asiakastutkimuksiin vastaavista

asiakkaista on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla.
• Vuonna 2015 tyytyväisten osuus oli 83 prosenttia ja se nousi edellisvuodesta

yhdellä prosenttiyksiköllä.

Junien matkustusosastojen ja asemien sisätilojen siisteys on jo ylittänyt tavoitteen.
Asemien ulkoalueiden siisteyden, asemien viihtyisyyden ja junien WC-tilojen siisteyden
osalta tavoite on vielä saavuttamatta. Haastavinta tavoitteen saavuttaminen on junien
WC-tilojen siisteydessä.

Uudistuva kalusto parantaa junien siisteyttä ja viihtyisyyttä. Vuoden aikana otettiin
käyttöön 13 uutta kaksikerrosohjausvaunua ja 3 ravintolavaunua. Ohjausvaunussa
yhdistyvät veturin ja matkustajavaunun ominaisuudet: toisessa päässä on ohjaamo, ja
vaunun matkustamossa on noin 100 istumapaikkaa.

Junat siivotaan perusteellisesti päivittäin varikoilla. Asemilla puhdistetaan vessat ja
siivotaan roskat kääntymisaikojen puitteissa.

Siisteys ja järjestys ovat tärkeitä työturvallisuuden näkökulmasta VR Groupin
konepajoilla, varikoilla, työmailla ja terminaaleissa. Siisti työympäristö mahdollistaa
tehokkaat ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Siisteys on myös yksi teema laatua
parantavissa ja ylläpitävissä toimenpiteissä, kuten kaluston kunnossapidon Sujuva-
laadunkehittämisohjelmassa.

Asemat ja niiden läheiset alueet, kuten pysäköintipaikat, ovat monen eri tahon
omistuksessa, mikä hankaloittaa kokonaisuuden hallintaa. Asemia ja niiden lähialueita
omistavat VR Group, Liikennevirasto ja kaupungit. Matkustajalaiturialueista vastaa
Liikennevirasto.

Siisteys
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Ympäristöjohtaminen
• VR Groupin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan

ympäristöasioiden johtamiselle.
• Ympäristöystävällisyys on osa kilpailukykyä ja vahvasti mukana konsernin

strategiassa.

Ympäristöstrategiansa mukaan VR Group on turvallisin ja ympäristöystävällisin
kumppani niin asiakkaille kuin yhteiskunnallekin. Yritys on ympäristöasioiden
edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä. VR Group toimii ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi
ja toimenpiteiden pääpaino on uusiutuvan energian käytössä. Ympäristöhaittojen
vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen ovat olennainen osa ympäristötoimintaa.

VR Groupin yhtiöiden ja liiketoimintojen ympäristösuunnitelmat perustuvat yhteisiin
ympäristötoiminnan periaatteisiin ja noudattavat jatkuvan parantamisen periaatetta.
VR Groupin ympäristötoiminnan periaatteiden ja ympäristölupausten toteuttaminen on
osa konsernin johtamisjärjestelmää.

Vuoteen 2020 ulottuvien ympäristölupausten

tavoitteet:

• Junaliikenteen energiatehokkuus paranee 20 prosenttia.
• Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60

prosenttia.
• Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu

merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
• Vähintään 85 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja

asemilla.
• Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä (pois lukien

romutus) on alle 15 prosenttia.
• VR Groupin toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2

prosenttiyksikköä.

Ympäristölupausten ajantasainen tilanne löytyy täältä. Vuoden 2016 aikana päivitetään
ympäristölupausten saavuttamiseksi luotu ympäristöohjelma.

Ympäristöjohtaminen
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Onnistumiset ja haasteet

Ympäristötyön onnistumisiksi voidaan katsoa se, että asiakkaat arvostavat VR Groupin
ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää. Lisäksi uusiutuvan energian osuus
junaliikenteessä on suuri, ja vaarallisten aineiden kuljetukset ovat turvallisia. Myös
kaatopaikalle joutuvan jätteen määrä on vähentynyt. Sen sijaan junaliikenteen
matkustajakohtainen energiankulutus ei ole vähentynyt suunnitelmien mukaisesti, ja
yksittäisiä polttoainevuotoja vetureista sattuu edelleen.

Mahdollisuudet ja riskit

Koska junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta, sisältää se suuria mahdollisuuksia
ympäristön kannalta. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö
vähentävät päästöjä. Osa asiakkaista arvostaa ympäristön huomioimista ja valitsee
junan liikkumiseen sen vuoksi. Ympäristönäkökohtien huomioiminen vähentää myös
toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

Junaliikenteestä aiheutuu ympäristölle myös rasitusta, kuten melua ja tärinää. Lisäksi
onnettomuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä muita
ympäristövahinkoja. Toisaalta junaliikenteeseen vaikuttavat muun muassa melu- ja
tärinähaitoista johtuvat rajoitukset ja vaatimukset sekä liikennettä haittaavien sään
ääri-ilmiöiden mahdollinen yleistyminen.

Johtamisjärjestelmä

VR Groupin päätoiminnoilla on ISO 14 001 -ympäristösertifikaatit.
Ympäristöjohtamisjärjestelmä tullaan päivittämään vuoden 2016 aikana uuden ISO 14
001 -standardiversion mukaiseksi. VR Groupin ympäristöasioiden johtamisesta,
kehitystyöstä ja seurannasta vastaa yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto
Lehtipuu.

Ympäristöjohtaminen
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Entistä energiatehokkaampaa
junaliikennettä
VR Group käynnisti laajan energiatehokkuushankkeen junaliikenteen
energiatehokkuuden, taloudellisuuden ja täsmällisyyden parantamiseksi. Hanke sisältää
sähkökaluston energiamittareiden, taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmän ja
energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän käyttöönoton. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 6−8 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2017 loppuun
mennessä.

VR Groupin Suomessa kuluttamasta energiasta kolme neljäsosaa kuluu
junaliikenteessä. Energiatehokkuushankkeen tavoitteena on vähentää 8 prosenttia
junien vetämiseen käytetystä energiasta.

Taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmä (DAS) tuo veturinkuljettajan päätelaitteeseen
tietoa sujuvasta ajotavasta ja junaradan tapahtumista. Järjestelmä avustaa
veturinkuljettajaa ajamaan junaa mahdollisimman tasaisesti ja liikennettä ennakoiden,
ilman turhia jarrutuksia, pysähdyksiä ja kiihdytyksiä.

Sähkövetokaluston energiamittareilla kerätään tietoa junien energiankulutuksesta.
Mittauksen perusteella energiankulutusta voidaan analysoida tarkemmin ja sen avulla
pystytään kehittämään monipuolisesti junaliikenteen energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä parantaa junareittien aikataulusuunnittelua
tarjoamalla suunnittelijoille työkaluja toteutuneiden matka-aikojen seuraamiseen.
Järjestelmän avulla voidaan tarkemmin suunnitella rataosuudella kuluva matka-aika ja
olosuhteiden mukainen ajotapa, jotta ajo tapahtuisi mahdollisimman
energiatehokkaasti.

Case: Junaliikenteen energiatehokkuus
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Case: Junaliikenteen energiatehokkuus
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Vastuullisia hankintoja

• VR Group tekee hankintansa vastuullisesti ja edellyttää vastuullisuutta myös
alihankkijoiltaan.

VR Group on maamme mittakaavassa merkittävä hankkija. Vuonna 2015 VR Group teki
hankintoja yli 650 miljoonalla eurolla. Hankinnat tehtiin pääasiassa Suomesta ja EU-
alueelta.

Kaikissa tavaroiden ja palveluiden hankinnoissa noudatetaan konsernijohtoryhmän
hyväksymää konsernitasoista hankintaohjetta, toimintaohjeita ja hankinnan strategiaa.
Pääosan hankinnoista tekee keskitetty hankintayksikkö. Kilpailutuksia säätelee
rautatieliikenteen osalta Erityisalojen hankintalaki, joka muuttuu vuoden 2016 aikana
ja tuo mukanaan pakollisena vaatimuksena muun muassa sähköisen kilpailutuksen.

Hankinnan keskeisinä tavoitteina ovat sähkön hankinta uusiutuvista energialähteistä
(konsernin ympäristölupaukset) ja ympäristökriteereiden käyttäminen Erityisalojen
hankintalain mukaisten kilpailutusten toimittaja- ja tuotevalinnoissa.

Lue lisää hankintojen johtamisesta

Vastuullinen hankinta
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Toimittajaverkoston hallinta
Vuonna 2015 VR Group osti tavaroita ja palveluita yli 650 miljoonalla eurolla. VR
Groupin toimittajakanta koostuu noin 2 000 säännöllisesti palveluja tai tuotteita
toimittavasta tavaran- tai palveluntuottajasta.

Toimitusketjuja on useampia, ja ne seuraavat eri liiketoimintojen logiikkaa. Yhteistä
toimitusketjuilla on se, että palvelut ja tuotteet ostetaan pääosin omaan käyttöön
palvelutarjonnan tueksi.

Merkittävimmät toimitusketjut ovat rautatieliikenteen kalusto-, varaosa- ja
tukipalvelutarpeet, infrarakentamisen materiaali- ja palvelutarpeet, energian hankinta
sekä henkilökuntaan ja toimitiloihin liittyvät tarpeet. Pienemmässä roolissa ovat
autoliikenteen alihankinta-, kalusto-, varaosa- ja palvelutarpeet sekä elintarvikeostot.

Vuoden 2015 aikana toimittajilta ostettiin tavaroita ja palveluita 658,8 miljoonalla
eurolla, pääosin keskitetyn hankinnan kautta. Ostot jakautuivat liiketoiminnoittain ja
kululajeittain seuraavasti:

Toimittajaverkoston hallinta
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Toimittajat pääosin Euroopasta

Toimittajista 98 prosenttia sijaitsee Suomen ja Euroopan unionin alueella. Tärkeimmät
275 toimittajaa kuuluvat toimittajahallinnan piiriin, ja niitä koskee keskitetty ja
säännöllinen seuranta. Näiltä toimittajilta hankitaan hiukan alle puolet ostoista.

Toimittajat on jaettu kolmeen eri seurantaluokkaan. Seurantaluokasta riippuen
toimittajat suorittavat tietyin määrävälein itsearvioinnin. Itsearvioinnissa keskitytään
muun muassa ympäristöön, syrjimättömyyteen sekä työehtoihin.

Uusilta toimittajilta vaaditaan aina itsearviointia, ja niille suoritetaan riskianalyysi.

Hankinnan kategoriapäälliköiden tekemissä toimittajien riskianalyyseissä otetaan
kantaa laajemmin toimittajan taloudelliseen tilaan, asemaan markkinoilla sekä
suoriutumiseen.

Toimittajaverkoston hallinta
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Yritys, joka ilmoittautuu ehdokkaaksi VR Groupin järjestämään tarjouskilpailuun,
vastaa tarjouspyyntöön tai solmii sopimussuhteen, sitoutuu samalla noudattamaan VR
Groupin hankintatoimen eettisiä ehtoja. Ehdot koskevat työoloja, ympäristön suojelua
sekä muita vastaavia normeja. Toimittajat sitoutuvat myös varmistamaan, että heidän
toimitusketjunsa noudattavat eettisiä ehtoja.

Vuonna 2015 toimittajaseurannan tuloksena kertyi 175 riskianalyysiä ja 92
itsearviointia. Vuodelle 2015 tavoitteeksi oli asetettu 90 prosentin seurantapeitto,
mutta tulos jäi lievästi alle tavoitteen.

Seurannan tuloksena voidaan todeta, että vastanneista toimittajista 65 prosentilla on
ISO 14001 tai samankaltaisen standardin mukainen ympäristöjärjestelmä toteutettuna
kokonaan, osittain tai suunnitteilla. Samoin 87 prosentilla on käytössä kirjalliset
periaatteet syrjinnän torjumiseksi. Noin 93 prosenttia toimittajista voi osoittaa
noudattavansa työaikaa ja ylitöitä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Kirjalliset
työsopimukset ovat käytössä kaikilla työntekijöillä noin 90 prosentissa
vastaajayrityksistä, muilla yrityksillä on kirjalliset työsopimukset käytössä yli 75
prosentilla työntekijöistä.

Vuoden 2016 alusta on hankintayksikköön palkattu täysipäiväinen laatupäällikkö, jonka
tehtävänä on parantaa toimitusketjun laatua ja vastuullisuutta.

Vuonna 2015 saatettiin päätökseen 23 EU-kilpailutusta. Muita kilpailutuksia tehtiin 60
kappaletta. Lisäksi uusia sopimuksia tehtiin tai olemassa olevia sopimuksia
täydennettiin 331 kappaletta.

Toimittajaverkoston hallinta
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Hankintojen johtaminen
• VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan johtamiselle ja tavoitteellisuus

ohjaa tekemistä.
• Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia tehokkaasti ja siten palvella

sisäisiä asiakkaita.

Sisäinen asiakastyytyväisyys mitataan vuosittain. Vuoden 2015 tulos oli parantunut
edellisvuodesta. Keskitetyistä hankinnoista VR-konsernissa vastaa hankintajohtaja
Simon Indola.

Hankintojen johtamisen strategia

VR Groupin hankintojen johtamisen strategiana on järjestelmällisellä ja läpinäkyvällä
toiminnalla löytää liiketoimintojen tarpeisiin kustannustehokkaita ratkaisuja
luotettavilta kumppaneita. Hankkeiden etenemistä seurataan hankinnan
hallintajärjestelmässä.

Vuonna 2016 otetaan käyttöön kategoriastrategiat valituissa kategorioissa. Näissä
pitkän tähtäimen tavoitteet määritellään kategoriakohtaisesti yhteistyössä sisäisen
asiakkaan kanssa.

Hankintoihin liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen

Hankintoja ohjaavat konsernijohtoryhmän hyväksymä konsernitason hankintaohje,
hankkeiden läpivientiä ja toimittajahallintaa koskevat toimintaohjeet sekä hankinnan
strategia. Kilpailuttamista säätelee rautatieliikenteen osalta Erityisalojen hankintalaki.

Hankinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja riskienhallinta on määritelty
toiminnansuunnittelussa sekä toimintaohjeissa.

Yhtiön liiketoimintaohjeet asettavat myös VR Groupin liikekumppaneiden toimintaa
koskevia eettisiä ehtoja, joihin sitoutuminen on liikesuhteen aloittamisen ehto. Ehtojen
noudattamista valvotaan säännöllisillä toimittajien itsearvioinneilla.

Hankintojen johtamisen tulostavoitteet

VR Groupin johtoryhmä asettaa vuosittain hankintayksikölle pitkän ja lyhyen aikavälin
strategian mukaiset säästötavoitteet. Strategiasta johdetaan hankinnan
toimintasuunnitelmat. Vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita olivat toimittajahallinnan laaja
käyttöönotto ja toimittajien suoriutumisen seurannan parantaminen.

Hankintojen johtaminen
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Onnistumiset ja vastoinkäymiset hankinta-asioissa:

++ Vuoden 2015 säästötavoite saavutettiin

++ Sähkönhankinta jo 100 % uusiutuvista lähteistä (vuoden 2020 tavoite
saavutettu)

++ Ympäristökriteereitä käytetty jo 55 % erityisalojen kilpailutuksista (tavoite 100
% vuonna 2020)

++ Toimittajahallinta systemaattiseksi ja seurantatietojen keskitetty seuranta

-- Yksi kilpailutus keskeytetty, koska annetut tarjoukset eivät vastanneet
vaatimuksia

-- Viimeisten junakaluston pyörätoimitusten saatavuusongelmat Ukrainan tilanteen
takia

Mahdollisuudet ja riskit hankinnoissa

++ VR Group tunnettu luotettavana kumppanina

++ Uusien järjestelmien myötä hankkeet ovat helpommin hallittavissa ja
seurattavissa

+ Tilausten automaatio-asteen nosto

++ Erityisalojen hankintalain mukaisten toimittajarekistereiden käyttöönotto

-- Varaosien saatavuushaasteet

Hankinnan johtamista parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella:

• Hankkeiden hallintajärjestelmä on parantanut hankkeiden seurattavuutta
• Sopimushallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto
• Uuden ostojärjestelmän määrittelytyö sekä investointiesitys

Hankintojen johtaminen
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GRI-taulukko
GRI-sisältöindeksi, suppea (Core)

Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

IndikaaIndikaattttoriori SisSisältältöö SijainSijainti/Linkkiti/Linkki KKommenommentttiti

Yleinen perusYleinen perussissisältältöö

SStrtraattegia ja analyysiegia ja analyysi

G4-1 Ylimmän johdon lausunto Toimitusjohtajan katsaus
OrOrganisganisaaaation taustion taustaktakuvuvausaus

G4-3 Yrityksen nimi VR Group

G4-4
Tärkeimmät tuotteet ja

palvelut
VR Group yrityksenä

G4-5 Pääkonttorin sijainti VR Group / yhteystiedot

G4-6
Toimintojen maantieteellinen

sijainti
VR Group yrityksenä

G4-7
Omistusrakenne ja

yhtiömuoto
VR Group

G4-8 Markkina-alueet VR Group

G4-9
Raportoitavan organisaation

koko

Henkilöstöstä
huolehtiminen
Henkilöstöstä huolehtiminen

G4-10

Henkilöstön määrä

työsuhteen ja työsopimuksen

mukaan, alueellisesti ja

sukupuolen mukaan

jaoteltuna

Hallituksen toimintakertomus

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen

työehtosopimusten piiriin

kuuluva henkilöstö

Kollektiivisten TES-sopimusten

piirissä on 96,9 %

henkilökunnasta

G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankinta

G4-13

Merkittävät muutokset

organisaation koossa,

rakenteessa,

omistusrakenteessa tai

toimitusketjussa

raportointijaksolla

Hallituksen toimintakertomus
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Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 153

http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vr-group/toimitusjohtajan-katsaus/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vr-group/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vr-group/vr-group-yrityksena/
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vr-group/vr-group-yrityksena/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vr-group/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vr-group/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vastuullisuus/henkilostosta-huolehtiminen/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vastuullisuus/henkilostosta-huolehtiminen/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/14-tilinpaatos-ja-toimintakertomus-2015/vr-yhtyman-tilinpaatos--2015/hallituksen-toimintakertomus/henkilosto/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/tilinpaatos-ja-toimintakertomus-2015/hallituksen-toimintakertomus/
http://2015.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/vastuullisuus/vastuullinen-hankinta/
http://www.vrgroupraportti.fi/fi/vuosiraportti-2015/tilinpaatos-ja-toimintakertomus-2015/hallituksen-toimintakertomus/


G4-14
Varovaisuuden periaatteen

soveltaminen
Ympäristö

Energiatehokkuus

G4-15

Organisaation hyväksymät

tai edistämät ulkopuolisten

toimijoiden periaatteet tai

aloitteet
Päästöt

G4-16
Jäsenyydet järjestöissä ja

edunvalvontaorganisaatioissa
Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

TTunnisunnistteetut olennaisetut olennaiset näkt näkökökohdaohdat ja laskt ja laskenentartaraajajatt

G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosiraportin kuvaus
G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusanalyysi

Vuosiraportin kuvaus
G4-20

Olennaisia näkökohtia

koskevat laskentarajat

organisaation sisällä
Olennaisuusanalyysi

Vuosiraportin kuvaus
G4-21

Olennaisia näkökohtia

koskevat laskentarajat

organisaation ulkopuolella
Olennaisuusanalyysi

G4-22
Muutokset aiemmin

raportoiduissa tiedoissa
Vuosiraportin kuvaus

G4-23

Merkittävät muutokset

raportin laajuudessa ja

näkökohtien laskentarajoissa
Vuosiraportin kuvaus

SidosryhmäSidosryhmävuorvuoroovvaikaikutusutus

G4-24
Luettelo organisaation

sidosryhmistä
Sidosryhmät

G4-25
Sidosryhmien määrittely- ja

valintaperusteet
Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

G4-26
Sidosryhmätoiminnan

periaatteet
Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

Sidosryhmät
G4-27

Sidosryhmien esille nostamat

tärkeimmät asiat ja

huolenaiheet
Olennaisuusanalyysi

Raportin kRaportin kuvuvausaus

G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus
G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus
G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus

G4-31

Yhteystiedot, josta voi tilata

raportin ja kysyä siihen

liittyviä lisätietoja
VR Group / yhteystiedot

GRI-indeksi
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G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi

G4-33
Lähestymistapa ulkoiseen

varmennukseen

Raporttia ei ole varmennettu

ulkoisesti

HalHallinlinttoo

G4-34
Hallintorakenne ja

valiokunnat
Hallinto

LiikLiikeettoiminnan eeoiminnan eetttistisyysyys

Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden
johtaminen,
Turvallisuusjohtaminen,

Asiakkuuden johtaminen,

Henkilöstöjohtaminen,

Ympäristöjohtaminen,

G4-56
ArvArvoot jat ja
liikliikeettoiminoimintaperiaataperiaatttteeeett

Hankintojen johtaminen

Erityinen perusErityinen perussissisältältöö

JohJohtamistamistatavvan kan kuvuvausaus

Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden
johtaminen,
Turvallisuusjohtaminen,

Asiakkuuden johtaminen,

Henkilöstöjohtaminen,

Ympäristöjohtaminen,

Johtamistavan kuvaukset
(DMA)

Hankintojen johtaminen
TTaloudelaloudelliseliset vt vaikaikutukutuksesett

TTaloudelaloudelliseliset tulokt tuloksesett

Avainluvut,
G4-EC1

Taloudellisen lisäarvon

tuottaminen Tuloslaskelma

G4-EC2

Ilmastonmuutoksen

aiheuttamat taloudelliset

vaikutukset sekä muut riskit

ja mahdollisuudet

Päästöt

G4-EC3 Eläkesitoumusten kattavuus
Eläkevastuu on

täysimääräisesti katettu.

G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset

Case
Junaliikenteen
energiatehokkuus

Valtion ostamat junavuorot

GRI-indeksi
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YmpärisYmpäristtöövvaikaikutukutuksesett

EnerEnergiagia

G4-EN3 Oma energian kulutus Energiatehokkuus
G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase

G4-EN6
Energiankulutuksen

vähentäminen
Energiatehokkuus

G4-EN7
Vähennykset tuotteiden ja

palveluiden energiatarpeessa
Energiatehokkuus

PPääsäästtöött

G4-EN15

Suorat

kasvihuonekaasupäästöt

(scope 1)
Päästöt

G4-EN16

Epäsuorat

kasvihuonekaasupäästöt

(scope 2)
Päästöt

G4-EN18
Kasvihuonekaasujen

päästöintensiteetti
Ympäristötase

G4-EN19
Kasvihuonekaasupäästöjen

vähentäminen
Päästöt

G4-EN21

Typenoksidien (NOx) ja

rikkioksidien (SOx) päästöt

sekä muut merkittävät

päästöt ilmaan

Päästöt

JäJätteevvedeedet ja jät ja jätttteeeett

G4-EN23 Jätteet Jätteet ja kierrätys
G4-EN24 Ympäristövahingot Maaperä ja maisema

TTuouotttteeeet ja palvt ja palvelutelut

G4-EN27
Tuotteiden ja palveluiden

ympäristövaikutukset
Päästöt

MMäärääräysäysttenmukaisuusenmukaisuus

G4-EN29
Ympäristölupien mukainen

toiminta

Ei GRI:n tarkoittamia

säädösten rikkomuksia

TToimitoimittatajien ympärisjien ympäristtöarvioinnitöarvioinnit

G4-EN32
Toimittajien

ympäristöarvioinnit

Toimittajaverkoston
hallinta

Toimittajien itsearvioinnit

YmpärisYmpäristtöasioihin liitöasioihin liittyvien epäktyvien epäkohohtien vtien valitusmekanismitalitusmekanismit

G4-EN34 Ympäristövalitukset Päästöt

GRI-indeksi
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SosiaaliseSosiaaliset vt vaikaikutukutukseset; henkilöst; henkilösttö ja työolosuhö ja työolosuhtteeeett

TTyölyöllislistäminentäminen

Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus

Hallituksen toimintakertomus
G4-LA2 Henkilöstöetuudet Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä

HenkilösHenkilösttön ja työnanön ja työnantatajan vjan väliseäliset suht suhtteeeett

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet

Uudelleenjärjestelytilanteissa

noudatettava

vähimmäisilmoitusaika on 1,5

viikkoa – 3,5 kuukautta,

vähimmäisilmoitusaika sekä

neuvotteluoikeus on

määritelty kollektiivisissa

työehtosopimuksissa

TTyöyötterverveeys ja -turvys ja -turvalallisuuslisuus

G4-LA5
Työterveys- ja

turvallisuustoimikunnat

Työsuojelutoimikunnat

kattavat kaikki

henkilöstöryhmät. Vuoden

2015 aikana useassa

liiketoiminnossa

organisaatiomuutokset

vaikuttivat toimikuntien

rakenteeseen (osa

toimikunnista muutettiin

alueellisesta keskitettyyn

muotoon).

Avainluvut,
Henkilöstöstä huolehtiminen,G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot

Työturvallisuus lukuina 2015
KKoulutusoulutus

G4-LA10
Osaamisen kehittäminen ja

elinikäinen oppiminen
Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä

G4-LA11 Kehityskeskustelut Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
MonimuoMonimuottoisuus ja tasoisuus ja tasaavvertaiseertaiset mahdolt mahdollisuudelisuudett

G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstöstä huolehtiminen
TTasasa-arva-arvoinen paloinen palkitseminenkitseminen

GRI-indeksi
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G4-LA13
Naisten ja miesten

peruspalkkojen suhde

Tasa-arvosuunnitelma.

Käytettävä

palkkausjärjestelmä perustuu

sovellettavaan

työehtosopimukseen.

Henkilökohtainen

sopimuspalkka suhteutetaan

markkinapalkkoihin ja yhtiön

muiden tehtävien

palkkatasoon.

TToimitoimittatajien työolojien työolojen arvioinjen arviointiti

G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit
Toimittajaverkoston
hallinta

Toimittajien itsearvioinnit

TTyöoloihin liityöoloihin liittyvien epäktyvien epäkohohtien vtien valitusmekanismitalitusmekanismit

G4-LA16 Työoloihin liittyvät valitukset Ei GRI:n tarkoittamia valituksia

SosiaaliseSosiaaliset vt vaikaikutukutukseset; ihmisoikt; ihmisoikeudeeudett

SSyrjinnän kieltyrjinnän kieltoo

G4-HR3
Syrjintätapausten lukumäärä

ja korjaavat toimenpiteet
Ei syrjintätapauksia

TToimitoimittatajien ihmisoikjien ihmisoikeuseusarvioinnitarvioinnit

G4-HR10
Toimittajien

ihmisoikeusarvioinnit

Toimittajaverkoston
hallinta

Toimittajien itsearvioinnit

YhYhtteiskeiskununtata

KKorruporruption vtion vasastaisuustaisuus

G4-SO3
Riskinarvioinnit (lahjonta ja

korruptio)

Kaikki liiketoimintayksiköt ovat

mukana riskiarvioinnissa.

Yhtään merkittävää

korruptioon liittyvää riskiä ei

tunnistettu.

G4-SO4
Koulutus (eettiset

periaatteet)

Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden
johtaminen

G4-SO5

Lahjonta- ja

korruptiotapaukset ja niihin

liittyvät toimenpiteet

Ei lahjonta- tai

korruptiotapauksia

PPoliitoliittinen vtinen vaikaikututtaminentaminen

G4-SO6 Tuki poliittisille puolueille
VR Group ei tue puolueita tai

poliitikkoja lahjoituksin

GRI-indeksi
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Kilpailun rKilpailun raajoitjoittaminentaminen

G4-SO7
Kilpailuoikeuteen liittyvät

tapaukset ja sanktiot

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on

antanut 25.1.2016 Oy

Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-

Yhtymä Oy:tä koskevan

seuraamusmaksuesityksen

markkinaoikeudelle.

MMäärääräysäysttenmukaisuusenmukaisuus

G4-SO8

Lakien ja säädösten

rikkomuksista asetetut sakot

ja muut seuraamukset

Ei GRI:n tarkoittamia

säädösten rikkomuksia

SosiaaliseSosiaaliset vt vaikaikutukutukseset; tuot; tuotteevvasastuutuu

AAsiakkaiden tsiakkaiden terverveeys ja turvys ja turvalallisuuslisuus

G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit

Toimintaan liittyviä riskejä

seurataan ja arvioidaan

säännöllisesti sekä aina

toiminnan ja

toimintaympäristön

muuttuessa.

Rautatieturvallisuuden

johtamisjärjestelmän johdon

katselmukset toteutettiin

100-prosenttisesti.

Kalustoturvallisuusjärjestelmän

auditoinneista toteutettiin vain

osa johtuen

organisaatiomuutoksesta ja

uuden organisaation

käyttöönotosta. Kaikki

tuotantoyksiköt auditoidaan

vuonna 2016.

G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat

Case: Ylinopeus
johti
vaaratilanteeseen

Varoituksiin johtaneita

poikkeamia oli 15.

TTuouottee- ja palv- ja palvelutiedoelutiedott

Liiketoiminta, VR Matkustajaliikenne,
G4-PR5 AAsiakassiakastyytyvtyytyväisäisyysyys

Liiketoiminta, VR Transpoint,

GRI-indeksi
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Liiketoiminta, VR Track
MMarkkinoinarkkinointivietiviesstintintätä

G4-PR7
Markkinointiviestintään

liittyvien rikkomusten määrä

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia

AAsiakkaiden yksiakkaiden yksityissityisyyyyden suoden suojaja

G4-PR8
Yksityisyyden suojan

rikkomusten lukumäärä

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia

MMäärääräysäysttenmukaisuusenmukaisuus

G4-PR9

Tuotteiden ja palvelujen

käyttöön liittyvien säädösten

rikkomukset

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia

GRI-indeksi
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Hallinto

VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on liikenne- ja viestintäministeriön
toimialaan kuuluva, Suomen valtion omistama osakeyhtiö.

Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR-Yhtymä Oy:n toimiala
on rautatieliikenteen ja autoliikenteen harjoittaminen ja muu siihen liittyvä sekä sitä tukeva
palvelutoiminta joko välittömästi tai tytär- ja osakkuusyritysten kautta.

Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön alaiselle
Liikennevirastolle. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta
puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi.

VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa
harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka
harjoittavat matkustajaliikennettä linja-autoilla. VR-konserniin kuuluvat muut yhtiöt on
mainittu hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.

HalHallinlinttoneuvoneuvosostto ikäjakaumao ikäjakauma

AlAlkkuvuosiuvuosi LukLukumäärumäärää %%

Hallinto
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30-50 5 42

Yli 50 7 58

LLoppuvuosioppuvuosi LukLukumäärumäärää %%

30-50 8 67

Yli 50 4 33

HalHallinlinttoneuvoneuvosostto suko sukupuolijakaumaupuolijakauma

AlAlkkuvuosiuvuosi LukLukumäärumäärää %%

Mies 6 50

Nainen 6 50

LLoppuvuosioppuvuosi LukLukumäärumäärää %%

Mies 8 67

Nainen 4 33

HalHallituklituksen ikäjakaumasen ikäjakauma

LukLukumäärumäärää %%

30-50 2 20

Yli 50 8 80

HalHallituklituksen suksen sukupuolijakaumaupuolijakauma

LukLukumäärumäärää %%

Mies 7 70

Nainen 3 30

KKonsernin johonsernin johttoryhmä ikäjakaumaoryhmä ikäjakauma

LukLukumäärumäärää %%

30-50 8 80

Yli 50 2 20

LukLukumäärumäärää %%

30-50 8 67

Yli 50 4 33

KKonsernin johonsernin johttoryhmä sukoryhmä sukupuolijakaumaupuolijakauma

LukLukumäärumäärää %%

Mies 7 70

Nainen 3 30
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Hallintoneuvoston
kokoonpano ja toiminta

Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12)
jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
päättää varsinainen yhtiökokous.

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

Hallintoneuvoston toiminta
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Hallintoneuvoston tehtävä on:
• valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja sitä,

että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä
pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan

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

• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä

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

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

KKari Rari Rajamäkiajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

Jäsenet:Jäsenet:

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

PPertti Hemmiläertti Hemmilä, s. 1955, entinen kansanedustaja

InkInkeri Keri Kerolaerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

Timo VTimo V. K. Korhonenorhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Merja KMerja Kuusistouusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, entinen
kansanedustaja

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

Aino-KAino-Kaisa Paisa Pekekonenonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja

Riikka Slunga-PRiikka Slunga-Poutsalooutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

OrOras Tas Tynkkynenynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

RRaija Vaija Vahasaloahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

RRaimo Vistbackaaimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen

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

Ville TVille Taaviovio, s. 1984, lakimies, yrittäjä, kansanedustaja

Jäsenet:

TToukouko Aaltoo Aalto, s. 1984, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja

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

Lauri IhalainenLauri Ihalainen, s. 1947, kansanedustaja

Elsi KElsi Katainenatainen, s. 1966, maatalousyrittäjä, kansanedustaja

Timo VTimo V. K. Korhonenorhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

KKai Mykkänenai Mykkänen, s. 1979, valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, kansanedustaja

Outi MäkOuti Mäkeläelä, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja

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

Riikka Slunga-PRiikka Slunga-Poutsalooutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

KKatja Tatja Tammelaammela, s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja

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

Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2015:
Puheenjohtaja Risto ElonenRisto Elonen, Veturimiesten liitto

Puheenjohtaja VVesa Maurialaesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL

Puheenjohtaja VVeijo Sundqvisteijo Sundqvist, VR Akava

Puheenjohtaja KKari Vähäuskiari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto (23.4.2015 saakka Seppo
Juselius)

Puheenjohtaja Johanna WäreJohanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto

Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä kahdeksan (8) kertaa.

Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 päätöksellä ovat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta.

Hallintoneuvoston toiminta
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Vuonna 2015 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 700 euroa.
Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle,
jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.

Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

Hallintoneuvoston toiminta
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Hallitus

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

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

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

Lisäksi hallitus muun muassa:

• hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion;

Hallituksen toiminta
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• allekirjoittaa tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen;
• hyväksyy vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen;
• hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
• nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
• nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
• hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden

keskeisten avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
• nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien

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

periaatteet ja politiikat;
• valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan

kanssa; ja
• kutsuu koolle yhtiökokouksen.

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

Hallituksen puheenjohtaja muun muassa:

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

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

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

työjärjestyksen määräyksiä.

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

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

Hallituksen toiminta
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Hallitus arvioi toimintaansa toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa
ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden
takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.

Hallituksen toiminta
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VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2015
Hallituksen puheenjohtaja:
Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt
aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.:
Orion Oyj, Lehtipiste Oy ja Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen jäsen mm.: Realia
Group Oy ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja
19.4.2011 alkaen.

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

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

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

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

VR-Yhtymän hallitus
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Liisa Rohweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi.
Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana,
Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä.
Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Baltic, Living
Himalayas ja Global Arctic Programme –suojeluohjelmien ohjausryhmien jäsen sekä
kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä
Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

Tuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen
jäsen: Basware Oyj, Nixu Oyj, Affecto Oyj, Metsähallitus, Silta Group Oy ja Silta Oy.
Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

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

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

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

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2015 hallitus
kokoontui yhteensä 15 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste
oli 98 prosenttia.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla olevasta
taulukosta.

NimiNimi HalHallituklituksen ksen kokokoukouksesett,,

ososalallislistuminentuminen

PuheenPuheenjohjohtatajaja

Hannu Syrjänen 15/15

VVararapuheenapuheenjohjohtatajaja

Heikki Allonen

(Hallituksen varapuheenjohtaja 15.4.2015 alkaen)

11/11

Christer Granskog

(Hallituksen varapuheenjohtaja 15.4.2015 asti)

4/4

VR-Yhtymän hallitus
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JäseneJäsenett

Riku Aalto 14/15

Jarmo Kilpelä 15/15

Roberto Lencioni

(Hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen)

11/11

Antti Mäkelä

(Hallituksen jäsen 15.4.2015 asti)

4/4

Liisa Rohweder 15/15

Tuija Soanjärvi 15/15

Maija Strandberg 13/15

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

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

• Hallituksen puheenjohtaja 54 750 EUR/v
• Hallituksen varapuheenjohtaja 25 800 EUR/v
• Hallituksen jäsen 22 800 EUR/v

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että
valiokunnan kokouksesta 600 EUR/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna
2015 yhteensä 318 750 euroa.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2015.

NimiNimi PPalalkkiokkiot yht yhtteenseensää

PuheenPuheenjohjohtatajaja

Hannu Syrjänen 68 550 €

VVararapuheenapuheenjohjohtatajaja

Heikki Allonen

(Hallituksen varapuheenjohtaja

15.4.2015 alkaen)

25 000 €

Christer Granskog

(Hallituksen varapuheenjohtaja

15.4.2015 asti)

14 600 €

JäseneJäsenett

Riku Aalto 34 200 €

Jarmo Kilpelä 36 600 €

Roberto Lencioni

(Hallituksen jäsen

15.4.2015 alkaen)

21 200 €

VR-Yhtymän hallitus
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Antti Mäkelä

(Hallituksen jäsen

15.4.2015 asti)

13 000 €

Liisa Rohweder 36 600 €

Tuija Soanjärvi 34 800 €

Maija Strandberg 34 200 €

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

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

Tarkastusvaliokunta

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

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

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on, muun muassa:

• käsitellä vuotuinen budjetti;
• seurata laskentaperiaatteita ja niiden muutoksia
• perehtyä olennaisiin kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyviin

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

• seurata taloudellisesti merkittävien ja pitkäkestoisten investointien toteutumista
ja rahoitusta

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

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

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

riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle
yhtiölle;

Hallituksen valiokunnat
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• käydä yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksen
tarkastussuunnitelma sekä suoritetun tilintarkastuksen perusteella esiin tuodut
havainnot ja varmistaa esiin tulleiden asioiden asianmukainen käsittely;

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

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

liittyviä eturistiriitoja;
• tarkastaa tarvittaessa yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät

oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset asiat;
• seurata yhtiön tietojärjestelmien tietoturvaan liittyviä riskejä ja muita

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

Valiokunnan puheenjohtaja mm:

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

työjärjestyksen määräyksiä.

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

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi
alla olevasta taulukosta.

NimiNimi
TTarkasarkastustusvvaliokaliokunnan kunnan kokokoukouksesett,,

ososalallislistuminentuminen

PuheenPuheenjohjohtatajaja

Maija Strandberg 6/6

JäseneJäsenett

Riku Aalto 5/6

Tuija Soanjärvi 6/6

Roberto Lencioni

(Hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen)
3/3 1

Antti Mäkelä

(Hallituksen jäsen 15.4.2015 asti)
2/2

Hallituksen valiokunnat
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1 21.4.2015 pidetyssä tarkastusvaliokunnan kokouksessa valiokuntaan kuuluivat Maija
Strandberg, Riku Aalto ja Tuija Soanjärvi.

Henkilöstövaliokunta

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

Valiokunnan tehtävänä on, muun muassa:

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

valmistelu;
• toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenten ja tarvittaessa myös muiden

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

päättämässä laajuudessa muiden henkilöstöä koskevien asioiden kuten henkilöstön ja
esimiestyön kehittämisen, seuraajasuunnitelmien ja työturvallisuuden kehittämisen käsittely.

Valiokunnan puheenjohtaja mm:

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

työjärjestyksen määräyksiä.

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

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

Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin käy ilmi alla olevasta
taulukosta.

NimiNimi HenkilösHenkilösttöövvaliokaliokunnan kunnan kokokoukouksesett,,

ososalallislistuminentuminen

PuheenPuheenjohjohtatajaja

Hannu Syrjänen 6/6

JäseneJäsenett

Hallituksen valiokunnat
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Heikki Allonen

(Hallituksen varapuheenjohtaja

15.4.2015 alkaen)

4/4

Christer Granskog

(Hallituksen varapuheenjohtaja

15.4.2015 asti)

2/2

Liisa Rohweder 6/6

Jarmo Kilpelä 6/6

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

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

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

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

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

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
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Johtoryhmä 2015
Mikael Aro

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

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

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

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

VR-Yhtymän johtoryhmä 2015
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Rolf Jansson
s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri.
Logistiikkadivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt
aikaisemmin Nordean Corporate Finance-johtajan tehtävässä ja
liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen Hamiltonissa. Johtoryhmän
jäsen 27.7.2009 alkaen.

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

Otto Lehtipuu
s. 1968, diplomi-insinööri. Yhteiskuntasuhde- ja
ympäristöjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin
ympäristöpäällikkönä VR-Yhtymässä. Johtoryhmän jäsen
1.12.2010 alkaen.

Päivi Minkkinen
s. 1959, EMBA, diplomikielenkääntäjä. Venäjä- ja
kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja, VR-
Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän
kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä.
Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

VR-Yhtymän johtoryhmä 2015
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Maisa Romanainen
s. 1967, kauppatieteiden maisteri. Matkustajaliikenteen johtaja,
VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin Stockmann Oyj Abp:n
varatoimitusjohtajana ja tavarataloryhmän johtajana.
Johtoryhmän jäsen 1.11.2014 alkaen

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

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

Lisäksi vuonna 2015 johtoryhmään kuului 1.3.2015 asti Jari Hankala.

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

VR-Yhtymän johtoryhmä 2015
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Palkitseminen ja
kannustinjärjestelmät

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

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

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

Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
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Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

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

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

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

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

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

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

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

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

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

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

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

Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
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Taloudellinen raportointi
• Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Talous

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

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

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

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

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen
kansainvälisiä ammattistandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.
Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittain vahvistetaan

Taloudellinen raportointi
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sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma. Sisäinen tarkastus valvoo, että konsernin
sisäiset kontrollit ovat toimivat ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus
raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle jokaisessa valiokunnan kokouksessa.

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

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

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

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

SStrtraattegiseegiset riskitt riskit TTaloudelaloudelliselisett

riskitriskit

OperOperaatiivisetiiviset riskitt riskit VVahinkahinkoriskitoriskit

Konsernitaso Sopimukset ja

vastuut

Organisaatio ja johtaminen Henkilökunta

Logistiikan

liiketoiminta

Compliance-

riskit

Henkilöstö Matkustajat ja

asiakkaat

Matkustajaliikenteen

liiketoiminta

Governance-

riskit

Junaliikennöinti Ympäristö

Infrarakentamisen

liiketoiminta

Hankinnat Logistiikan liiketoiminta Konsernin

omaisuus

Kansainvälinen

liiketoiminta

Luotot ja

vakuutukset

Matkustajaliikenteen juna- ja

ratapihatoiminnot

Maine ja viestintä Korot, valuutat

ja

likviditeetti

Infrarakentamisen

tuotantotoiminnot

Riskienhallinta
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Poliittinen kehitys ja

sääntely

Talousraportointi Liikkuvan kaluston

kunnossapito

Yrityskaupat Informaatioteknologia

Liikenteen häiriötilanteet

Liikenteen poikkeus ja

kriisitilanteet

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

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

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

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

Tilintarkastus
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Hallituksen toimintakertomus
ja tilinpäätös

• Konsernin liikevoitto oli 65,4 (90,4) miljoonaa euroa. Konsernin
vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia.

• VR-Yhtymä Oy:n hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa valtiolle.
• VR Group maksoi vuonna 2015 yli 460 miljoonaa euroa erilaisina veroina ja

veroluonteisina maksuina.

− Kiristynyt kilpailutilanne näkyi konsernin liikevaihdon laskuna. Tehostamistoimien
ansiosta sekä VR Transpoint että VR Track säilyttivät hyvän kannattavuuden.
Junalippujen hintakampanjat ja erityisesti helmikuun 2016 hinnoittelu-uudistus ovat
kääntäneet matkustajamäärät kasvuun, toimitusjohtaja Mikael Aro kertoo.

Hallituksen toimintakertomus
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VR Group merkittävä osingon- ja veronmaksaja

VR Group on merkittävä työllistäjä. Henkilöstöä on yli 8 600, joista noin 8 100
työskentelee Suomessa. Yritys maksaa vuosittain lähes 462 miljoonaa euroa osinkona
ja erilaisina veroina, lupamaksuina ja työnantajamaksuina. Tämä summa koostuu
muun muassa palkkaveroista noin 125 miljoonaa euroa, työnantajamaksuista yli 95
miljoonaa euroa sekä rataveroista ja -maksuista että energiaveroista lähes 59
miljoonaa euroa. Vuonna 2015 VR Group maksoi 100 miljoonaa euroa osinkoa valtiolle.

Tulosparannus toimintaa tehostamalla

Vuosi 2015 oli VR Groupille toiminnan tehostamisen vuosi. Kokonaisuutena vuosi 2015
oli VR Groupille tyydyttävä liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta. Vertailukelpoinen
liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa liiketoiminnoissa, voimakkaimmin
matkustajaliikenteen kaukoliikenteessä. Liiketoiminnan tulos pystyttiin pitämään
edellisvuoden tasolla sekä VR Transpointissa että VR Trackissa kustannustehokkuuden
ansiosta.

Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa (1 367,2 milj. euroa
vuonna 2014) ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen
2014 vaikeuttaa liikenteenohjauspalveluja tuottavan Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut
irtautuminen konsernista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta
2014.

Konsernin liikevoitto oli 65,4 miljoonaa euroa (90,4 milj. euroa) ja tilikauden voitto
50,0 miljoonaa euroa (67,6 milj. euroa). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden
myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,3 miljoonaa euroa (23,9 milj.
euroa). Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto heikkeni vuodesta
2014 lähinnä laskeneen liikevaihdon vuoksi.

Kova kilpailu vaikutti VR:n matkustajaliikenteen

tulokseen

Joukkoliikenteen kiristynyt hintakilpailu pienensi matkustajaliikenteen liikevaihtoa ja
heikensi kannattavuutta. VR:n matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden
toteuman. Liikevaihto oli 534,8 miljoonaa euroa (566,3 milj. euroa). Se laski vuoden
aikana 5,6 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 7,0 prosenttia
ja linja-autoliikenteen laskua 2,3 prosenttia.
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Onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta kotimaan kaukojunien matkustajamäärien
alkuvuoden lasku pystyttiin pysäyttämään kesän aikana. Eniten laskua tapahtui
Venäjän liikenteen matkustajamäärissä, lähes 20 prosenttia. Vuoden aikana julkistettiin
tavoite hintojen laskemiseksi. Hinnan laskun mahdollistamiseksi aloitetun
tehokkuusohjelman vaikutus näkyi jo loppuvuodesta kustannuksissa, vaikutus näkyy
kuitenkin täysimääräisesti vasta vuonna 2017.

Lähiliikenteen tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät selvästi jo vuoden 2015
tuloksessa. Samalla lähiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa erityisesti
Kehäradan valmistuttua.

Matkustajaliikenteen tulos oli 9,9 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa).
Matkustajaliikenteessä tehtiin 111,1 miljoonaa matkaa vuonna 2015, kasvua vuoteen
2014 verrattuna oli 3,7 prosenttia. Junaliikenteen matkat (76,0 miljoonaa matkaa)
kasvoivat edellisvuodesta 6,1 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,2 miljoonaa
matkaa) laskivat 1,2 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan
Avecran liikevaihto nousi 4,9 prosenttia ja oli 34,4 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa).
Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2015 oli 87,2 prosenttia (87,8 %) ja lähiliikenteen
94,7 prosenttia (93,7 %).

VR Transpointin liikevoitto kasvoi

VR Transpointin kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen
metsäteollisuuden sekä metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineista ja
tuotteista. VR Transpointin kokonaiskuljetukset vuonna 2015 laskivat 9,1 prosenttia
edellisen vuoden tasosta ja olivat 38,4 miljoonaa tonnia (42,2 miljoonaa tonnia).
Laskevista volyymeista huolimatta VR Transpointin rautatielogistiikka säilytti
tulostasonsa toiminnan operatiivisen tehostamisen myötä.

VR Transpointin liikevaihto oli 380,5 miljoonaa euroa ja laski 12,6 prosenttia vuodesta
2014 (435,3 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto laski 12,3 prosenttia ja
autoliikenteen liikevaihto 13,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Unkarin
liiketoiminta on huomioitu luvuissa kesäkuuhun 2015 asti). VR Transpointin liikevoitto
oli 27,0 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Rautatielogistiikan täsmällisyys säilyi
hyvällä tasolla vuonna 2015 ja oli 93,1 prosenttia (93,2). Tavaraliikenteen
täsmällisyystavoite oli 90 prosenttia 30 minuutin toleranssilla.

VR Trackin liikevaihto kasvoi Ruotsissa

VR Trackin liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). VR Trackin liikevaihto
laski 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 300,5 miljoonaa euroa (314,0 milj.
euroa). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa Suomessa, mutta
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kasvoi voimakkaasti Ruotsin kunnossapitoliiketoiminnassa. Lasku Suomessa johtui
pääosin valtion radanpidon rahoituksen vähentymisestä sekä kiristyneestä kilpailusta.
Ruotsin radanpidon rahoituksen kasvu myötävaikutti liikevaihdon kasvuun Ruotsissa.
Liikevaihdon laskusta huolimatta VR Track pystyi pitämään tuloksensa vuoden 2014
tasolla.

Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 olivat 119,8 miljoonaa euroa (169,0 milj.
euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 29,8 miljoonaa euroa.
Investoinnit junakalustoon olivat 70,6 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). IT-
investointeja oli 15,5 miljoonaa euroa (21,2 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia
investointeja 17,6 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa).

Tärkeimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen uudet ohjaus- ja
makuuvaunut sekä VR Transpointin kalusto. Uusien sähkövetureiden vaikutus vuoden
2015 investointeihin oli vielä melko pieni, mutta sen vaikutus kasvaa voimakkaasti
lähivuosina. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja
osingonmaksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin
omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 72,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia
leasing-vastuita 83,5 prosenttia.

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa päättyneeltä
tilikaudelta 100 miljoonaa euroa valtiolle. Yhtiökokous hyväksyi
osingonjakoehdotuksen. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat vuoden 2015 lopussa
olivat 199 miljoonaa euroa.
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Markkinatilanne ja
toimintaympäristö
Suomen talouden epävakaa tila ja yhä kireämpi kilpailu teki

vuodesta liikevaihdon osalta haastavan kaikille

liiketoiminnoille. Liikevaihdon lasku näkyi myös

kannattavuuden heikentymisenä, mutta tehtyjen

tehostamistoimenpiteiden ansiosta liikevoitto pysyi

kohtuullisella tasolla. Ruplan heikko kurssi näkyi yhä Venäjän

markkinoihin liittyvässä liiketoiminnassa.

VR:n matkustajaliikenteessä markkinatilanne jatkui tiukkana Suomessa sekä yleisen
taloustilanteen että kotimaan kaukoliikenteen markkinoilla aggressiiviseksi kiristyneen
hintakilpailun vuoksi. Linja-autoliikenteen avauduttua kilpailulle joukkoliikenteen
hintataso on laskenut merkittävästi kaukoliikenteessä. Hintakilpailuun reagoitiin sekä
kotimaan kaukoliikenteessä että linja-autoliikenteen pikavuoroissa. Alentuneet hinnat
saivat matkamäärät kääntymään kasvuun erityisesti ydinreiteillä – liikevaihto kuitenkin
laski matalampien hintojen myötä. Venäjän liikenteen liikevaihto jatkoi laskuaan.
Loppuvuodesta Allegron matkustajamäärät kääntyivät kuitenkin nousuun.

Henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle raideliikenteessä ja siihen liittyvä EU-
lainsäädäntö vaikuttavat VR-konsernin toimintaan. Kilpailu on nähtävä myös
laajemmin, sillä matkustajaliikenteessä juna kilpailee sekä muiden joukkoliikenteen
muotojen, että yksityisautoilun kanssa. Markkinatutkimusten mukaan
matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja
matkustustottumukset, väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen,
väylästöjen ja liikennepalveluiden kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys.
Palveluiden kysyntään vaikuttaa erityisesti hinnoittelu – mutta myös nopeus,
mukavuus, täsmällisyys ja koko matkustusprosessin sujuvuus ja helppous.

Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto.
Rataverkon kunto vaikuttaa junaliikenteen päivittäiseen sujumiseen ja sen
kilpailukykyyn muihin liikennemuotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon
rakentamiseen ja ylläpitoon näkyvät merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen
sujuvuudessa ja täsmällisyydessä, että infraliiketoiminnassa. Pääosin, noin
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90-prosenttisesti, yksiraiteinen ja osin heikkokuntoinen rataverkko lisää junaliikenteen
häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen sekä
matkustusmukavuuteen.
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Palkitseminen
Tilikauden aikana maksettiin 15.4.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 54 750 euroa,
varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkiona 600 euroa
kokoukselta. Hallintoneuvoston puheen-johtajalle maksettiin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500
euroa kokoukselta.

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

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle vuonna 2015 maksettu palkka luontoisetuineen oli
542 040 euroa ja vuodelta 2014 maksettu bonus 226 302 euroa. Toimitusjohtajalla on
työn-antajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus (vuosimaksu 9 604,50
euroa vuonna 2015), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle
maksettavissa palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia
työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä.
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Johto ja tilintarkastus
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2015 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu
Syrjänen. Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin
varapuheenjohtajaksi Heikki Allonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Jarmo
Kilpelä, Liisa Rohweder, Tuija Soanjärvi ja Maija Strandberg. Uusiksi jäseniksi valittiin
Heikki Allonen ja Roberto Lencioni.

Lisäksi hallitukseen kuului 15.4.2015 asti varapuheenjohtaja Christer Granskog ja
varsinaisena jäsenenä Antti Mäkelä. Hallitus kokoontui 15 kertaa ja kokousten
läsnäoloprosentti oli 98.

Hallitus valitsi 23.4.2015 henkilöstövaliokunnan jäseniksi Hannu Syrjäsen (pj.), Heikki
Allosen, Liisa Rohwederin ja Jarmo Kilpelän. Vuonna 2015 henkilöstövaliokunta
kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100
prosenttia. Hallitus valitsi 23.4.2015 tarkastusvaliokunnan jäseniksi Maija Strandbergin
(pj.), Riku Aallon, Roberto Lencionin ja Tuija Soanjärven. Vuonna 2015
tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen
osallistumisaste oli 96 prosenttia.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12. VR-
Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat Kari
Rajamäki (pj.), Christina Gestrin, Pertti Hemmilä, Inkeri Kerola, Timo V. Korhonen,
Merja Kuusisto, Asmo Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Riikka Slunga-Poutsalo, Oras
Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka. VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen
yhtiökokous valitsi kokouksessaan 30.10.2015 hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi
30.10.2015 lukien Ville Tavion (pj.), Touko Aallon, Thomas Blomqvistin, Lauri Ihalaisen,
Elsi Kataisen, Timo V. Korhosen, Kai Mykkäsen, Outi Mäkelän, Arto Pirttilahden, Riikka
Slunga-Poutsalon, Katja Taimelan ja Erkki Virtasen. Hallintoneuvosto kokoontui
kertomusvuonna kahdeksan kertaa.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat. Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Raideammattilaisten
yhteisjärjestö JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja
Risto Elonen, Rautatiealan Teknisten Liiton puheenjohtaja Johanna Wäre,
Rautatievirkamiesliiton puheenjohtaja Kari Vähäuski, (23.4.2015 saakka Seppo
Juselius) ja VR Akavan puheenjohtaja Veijo Sundqvist.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.
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Merkittävät tilikauden
päättymisen jälkeiset
tapahtumat
Helmikuussa 2016 VR-Yhtymä ja liikenne- ja viestintäministeriö, (LVM), allekirjoittivat
ostoliikennesopimuksen, samalla LVM lisäsi velvoiteliikenteenä ajettavia vuoroja
joulukuuhun 2016 asti. Muutokset toteutuvat maaliskuussa 2016.

LVM:n ostama ja VR:n liikennöimä junien ostopalveluliikenne vähenee LVM:n
käytettävissä olevien määrärahojen pienentyessä. Määrärahojen leikkaus on 12,3
miljoonaa euroa ja se kohdistuu sekä kaukoliikenteeseen että lähiliikenteen
vyöhykejuniin. Ostoliikennesopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Osa ostoliikenteestä poistuvista junavuoroista siirtyy LVM:n päätöksellä VR:n
liikennöinti-velvollisuuden piiriin. Kaikkiaan junavuorot vähenevät ostoliikenteen
supistusten vuoksi noin 9 prosenttia. Päätökset tarkoittavat, että
yksinoikeussopimuksen nojalla ajettava velvoiteliikenne ja sen aiheuttamat tappiot
kasvavat yksinoikeussopimuksen mukaiseen sovittuun enimmäismäärään (20
miljoonaa euroa) saakka.

Osana vuonna 2015 aloitettua kilpailukykyohjelmaa VR sulki lipunmyyntitoimistonsa 13
paikkakunnalla tammikuussa 2016. Lisäksi Kemijärven lipunmyynti suljetaan vuoden
2016 aikana. VR:n oma lipunmyynti palvelee edelleen 9 paikkakunnalla.
Matkustajajunien lipunmyynti on siirtynyt nopeasti verkkokauppaan ja mobiilikanavaan.
Jo yli 85 prosenttia junalipuista myydään muualla kuin asemien lipunmyyntipisteissä.
Junalippuja myydään myös R-kioskeissa, asemien automaateissa, puhelinpalvelussa,
osassa Matkahuollon toimipisteitä sekä junissa.

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus hyväksyi omalta osaltaan 1.3.
sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta. Sopimus
on viisivuotinen ja se päättyy 26.6.2021. VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyi
sopimuksen kokouksessaan 9.3.2016.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja
VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle.
Seuraamusmaksun määräksi KKV on esittänyt 5 790 000 euroa. Tästä ei ole tehty
kuluvarausta konsernin tulokseen. Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan.
Ajattele ympäristöä ennen kuin tulostat tämän raportin – tulosta dokumentti kaksipuolisena. 197



Matkustajaliikenteen uusi hinnoittelu lanseerattiin 16.2.2016. Uudistuksessa lipun
keskihintaa laskettiin 25 prosenttia. Lippuvaihtoehtoja karsittiin. Tarjolla on peruslippu
ja säästölippu, joihin voi ostaa erikseen hinnoiteltuja lisäpalveluita. Sosiaalisilla
perusteilla alennuksia myönnetään vain peruslipuista. Hinnoittelu-uudistuksen
ennustetaan tuovan huomattavasti lisää matkustajia kaukoliikenteen juniin.
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Alkaneen vuoden näkymät
Talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. Liikevaihdon
kasvattaminen nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin
haastavaa. Tästä johtuen myös liiketuloksen parantaminen on vaikeaa.

VR:n tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen ja junamatkustamisen suosiota
tarjoamalla nopeita, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja viihtyisiä matkustuspalveluja
kilpailukykyiseen hintaan. Tärkeitä kehityskohteita ovat niin henkilökohtaisen kuin
verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun uudistaminen, houkuttelevat matkatuotteet,
sujuvat matkaketjut, liikenteen täsmällisyys ja kysyntälähtöinen liikennetarjonta.
Digitaalisia palveluja kehittämällä helpotetaan matkustamista ja tuodaan siihen uusia
ulottuvuuksia.

Vuoden 2016 VR:n kaukoliikenteen isoja hankkeita ovat hintatason laskeminen ja
hinnoittelun uudistaminen kotimaan kaukoliikenteessä, liikenneverkoston
kysyntälähtöinen kehittäminen ja kilpailukykyohjelman toteuttaminen. Tavoitteena on
pysyvä ja merkittävä hintatason lasku samalla kun hinnoittelumallia selkiytetään.
Markkinaehtoiseen liikenteeseen haetaan matkus-tajien tarpeisiin perustuvia
ratkaisuja. Tavoitteena on tuoda nopeita junavuoroja pääreiteille ydinkaupunkien välille
ja näin palvella asiakkaita entistä sujuvammin. Esimerkiksi Helsingistä Turkuun
saadaan yli 20 minuuttia nykyistä nopeampi yhteys maaliskuussa 2016.

Lähiliikenteen tavoitteena on viedä loppuun sopimusneuvottelut HSL-alueen
lähiliikenteen operoinnista. Toteutuessaan sopimus ulottuu aina vuoteen 2021, jolloin
liikenne avautuu kilpailulle.

Syksyllä 2016 Pohjolan Liikenne käynnistää kaupunkiliikenteen vuonna 2015
voitettujen kilpailutusten pohjalta Helsingissä, Imatralla ja Kotkassa. Helsingissä
liikennöidään 10 uutta linjaa, ja liikennettä varten rekrytoidaan 180 henkilöä. Pohjolan
Liikenne on käynnistänyt uuden varikon rakentamishankkeen Helsingissä, tavoitteena
on varikon käyttöönotto 2017.

VR Transpointin näkymät vuodeksi 2016 liittyvät edelleen vahvasti teollisuuden
näkymiin sekä Venäjän taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Lievään suhdanteiden
parantumiseen on mahdollisuuksia vuoden 2016 aikana. Toiminnan tehostamista
jatketaan kuitenkin määrätietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia
kasvumahdollisuuksia asiakkaiden kanssa.

VR Trackin markkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla. Kilpailu
kuitenkin kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen
johdosta. Tulevai-suuden näkymät ovat Suomessa kohtuulliset. Vuoden 2016 avaavan
työkannan ja tiedossa olevien urakkakilpailujen takia Ruotsissa odotetaan voimakasta
kasvua.

Alkaneen vuoden näkymät
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Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja
osingon-maksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin
omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 72,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia
leasingvastuita 83,5 prosenttia. Myös oma-varaisuusasteen odotetaan laskevan.

Alkaneen vuoden näkymät
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Hallituksen esitys
voittovarojen käsittelystä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 199,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden
voitto oli 32,1 miljoonaa euroa. Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa päättyneeltä
tilikaudelta 100 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
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Konsernin liikevaihto, tulos ja
rahoitusasema
Vuosi 2015 oli VR-konsernille kokonaisuutena tyydyttävä liikevaihdon selvästä laskusta
huolimatta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa divisioonissa,
voimakkaimmin matkustajaliikenteen kaukoliikenteessä. Liiketoiminnan tulos pystyttiin
pitämään edellisvuoden tasolla sekä VR Transpointissa että VR Trackissa
kustannustehokkuuden ansiosta.

Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa (1 367,2 milj. euroa
vuonna 2014) ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen
2014 heikentää Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut irtautuminen konsernista.
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta 2014.

Konsernin liikevoitto oli 65,4 miljoonaa euroa (90,4 milj. euroa) ja tilikauden voitto
50,0 miljoonaa euroa (67,6 milj. euroa). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden
myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,3 miljoonaa euroa (23,9 milj.
euroa). Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto heikkeni vuodesta
2014 lähinnä laskeneen liikevaihdon vuoksi.

VR:n matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Liikevaihto oli
534,8 miljoonaa euroa (566,3 milj. euroa). Se laski vuoden aikana 5,6 prosenttia, johon
sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 7,0 prosenttia ja linja-autoliikenteen laskua
2,3 prosenttia. Onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta kotimaan kaukojunien
matkustajamäärien alkuvuoden lasku pystyttiin pysäyttämään kesän aikana. Eniten
laskua tapahtui Venäjän liikenteen matkustajamäärissä, lähes 20 prosenttia. Vuoden
aikana julkistettiin tavoite hintojen laskemiseksi. Hinnan laskun mahdollistamiseksi
aloitetun tehokkuusohjelman vaikutus näkyi jo loppuvuodesta kustannuksissa, vaikutus
näkyy kuitenkin täysimääräisesti vasta vuonna 2017. Lähiliikenteen
tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät selvästi jo vuoden 2015 tuloksessa. Samalla
lähiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa erityisesti Kehäradan valmistuttua.
Matkustajaliikenteen tulos oli 9,9 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa).
Matkustajaliikenteessä tehtiin 111,1 miljoonaa matkaa vuonna 2015, kasvua vuoteen
2014 verrattuna oli 3,7 prosenttia. Junaliikenteen matkat (76,0 miljoonaa matkaa)
kasvoivat edellisvuodesta 6,1 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,2 miljoonaa
matkaa) laskivat 1,2 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan
Avecran liikevaihto nousi 4,9 prosenttia ja oli 34,4 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa).

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
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VR Transpointin kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen
metsäteollisuuden sekä metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineista ja
tuotteista. VR Transpointin kokonaiskuljetukset vuonna 2015 laskivat 9,1 prosenttia
edellisen vuoden tasosta ja olivat 38,4 miljoonaa tonnia (42,2 miljoonaa tonnia).

VR Transpointin liikevaihto oli 380,5 miljoonaa euroa ja laski 12,6 prosenttia vuodesta
2014 (435,3 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto laski 12,3 prosenttia ja
autoliikenteen liikevaihto 13,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Unkarin
liiketoiminnot on huomioitu luvuissa kesäkuuhun 2015 asti). Rautatielogistiikan
täsmällisyys säilyi hyvällä tasolla vuonna 2015 ja oli 93,1 prosenttia (93,2).
Tavaraliikenteen täsmällisyystavoite oli 90 prosenttia 30 minuutin toleranssilla.

VR Trackin liikevaihto laski 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli
300,5 miljoonaa euroa (314,0 milj. euroa). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen
liiketoiminnassa Suomessa, mutta kasvoi voimakkaasti Ruotsin
kunnossapitoliiketoiminnassa. Lasku Suomessa johtui pääosin valtion radanpidon
rahoituksen vähentymisestä sekä kiristyneestä kilpailusta. Ruotsin radanpidon
rahoituksen kasvu myötävaikutti liikevaihdon kasvuun Ruotsissa. Liikevaihdon laskusta
huolimatta VR Track pystyi pitämään tuloksensa vuoden 2014 tasolla.

Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana koko tilikauden. Likvidit varat olivat vuoden
lopussa 304,2 miljoonaa euroa (331,0 milj. euroa). Likvidit varat keskimäärin vuoden
aikana olivat 246,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle
laskettuja yritystodistuksia.

Vuodelta 2014 konserni maksoi osinkoja Suomen valtiolle 100 miljoonaa euroa. Lisäksi
annettiin Finrail Oy:n koko osakekanta osinkoina.

Liitetietojen kohdassa [23] on esitetty muut tunnusluvut.

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
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Oma pääoma
Yhtiöllä on 2 200 000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 370 013 438,22 euroa.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat vuoden lopussa olivat 199,0 miljoonaa euroa.

Oma pääoma
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Olennaiset tapahtumat
tilikaudella
VR-konserni jatkoi toimintojensa tehostamista saavuttaakseen kalustoinvestointiensa
kannalta vaadittavat kannattavuus- ja kassavirtatavoitteensa kiristyvässä
kilpailuympäristössä.

Laskevista volyymeista huolimatta VR Transpointin rautatielogistiikka säilytti
tulostasonsa toiminnan operatiivisen tehostamisen myötä. Volyymien laskuun
vaikuttivat olennaisesti maailmanmarkkinahintojen kehitys raaka-ainemarkkinoilla ja
toteutuneet riskit idän transito- liikenteessä. Myös idän viennissä ja puuraaka-
ainevolyymeissa jäätiin edellisvuodesta.

Kansainvälisen maantielogistiikan Unkarin liiketoiminnoista luovuttiin kesäkuussa 2015.

Kotimaan maantielogistiikka aloitti uuden terminaalin rakentamisen Riihimäellä
loppuvuodesta.

Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys jatkui. Edelleen
tiivistyneen asiakasyhteistyön ja tehostuneen suunnittelun, sekä kehittyneiden
työmenetelmien ja teknologian ansiosta junien keskipainon kasvu mahdollisti
junakilometrien sopeuttamisen. Tämä positiivinen trendi on jatkunut vuodesta 2012
lähtien. VR Transpointin työturvallisuudessa tapahtui selkeää kehitystä.
Tapaturmataajuus laski 11,2:een miljoonaa työtuntia kohti (14,7). Myös
vaihtotyöpoikkeamataajuus laski selvästi, se oli 43,6 miljoonaa työtuntia kohti (51,2).

Matkustajaliikenteen junaliikenteen kilpailuympäristö on isossa muutoksessa linja-
autoliikenteen markkinan avauduttua vapaalle kilpailulle. VR käynnisti vuonna 2015
mittavan ohjelman junan kilpailukyvyn parantamiseksi kaukoliikenteessä. Tavoitteena
on matkamäärien kasvattaminen hinnoittelua muuttamalla, palveluita kehittämällä ja
yhteyksiä nopeuttamalla. Käynnistetyssä kilpailukykyohjelmassa tavoitellaan yli 50
miljoonan euron vuosittaista kustannussäästöä. Osana tehokkuusohjelmaa
käynnistettiin mittavat yt-neuvottelut matkustajaliikenteessä, junien kunnossapidossa
ja junaliikennöinnin yksikössä. Neuvottelujen piirissä oli 2 800 työntekijää ja
vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 570 henkilöä. Saavutettavista säästöistä suurin
osa käytetään lipun hintojen pysyvään alentamiseen. Samalla hinnoittelurakennetta
yksinkertaistetaan.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
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Vuoden aikana on tarkasteltu koko rataverkon liikennetarjontaa samalla kun
ostopalvelu- ja velvoiteliikenteen sisällöstä on neuvoteltu liikenne- ja
viestintäministeriön kanssa. Hallitusohjelman mukaiset 12,3 miljoonan euron säästöt
junaliikenteen ostoista johtivat merkittäviin muutoksiin ostopalvelusopimuksen
sisältöön.

Tavoitteena on kasvattaa tarjontaa ja nopeuksia niillä reiteillä, joissa nähdään olevan
kasvupotentiaalia. Samaan aikaan tavoitellaan kaluston täyttöasteen kasvua
kohdentamalla vuorotarjontaa tarkemmin kysynnän mukaan. Ensimmäiset
markkinaehtoisen liikenteen muutokset astuivat voimaan lokakuussa 2015.

Matkamäärien kasvun edellytyksenä on pysyvästi edullisempi hintataso ja hinnoittelu-
rakenteen selkiyttäminen. Hintojen lasku oli yksi tehostamisen suurimpia tavoitteita.
Keväästä 2015 lähtien joukkoliikenteen hintakilpailuun vastattiin laajoin
tarjouskampanjoin. Hintakampanjoiden suosio ylitti odotukset, ja laskussa olleet
matkamäärät kääntyivät nousuun. Useilla reiteillä matkustajamäärien kasvu oli
huomattavaa.

Junakokemuksen kehittämisen edellytyksenä on tiivis yhteys asiakkaaseen ja
matkustajan odotusten ymmärtäminen. Kaukoliikenteessä on toteutettu vuoden 2015
aikana lukuisia asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja yrityskuvatutkimuksia.

Vuonna 2015 toteutettiin yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa projekti junien wlan-
verkon käytettävyyden parantamiseksi. Pendolino-, IC- ja Allegro-kalustoon asennettiin
4G-valmiudet. Verkon nopeuden lisäksi myös sen kapasiteetti on kasvanut, jolloin
useampi matkustaja pystyy samanaikaisesti käyttämään verkkoa entistä
tehokkaammin.

Toukokuussa VR-Yhtymä Oy solmi Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL)
kanssa aiesopimuksen junaliikenteen operoinnista ja Sm5-lähiliikennekaluston
kunnossapidosta vuoteen 2021 saakka. Tavoitteena on solmia varsinainen
suorahankintasopimus keväällä 2016. Sopimuksen myötä VR sitoutui lähiliikenteessä
uusiin tehostamistoimenpiteisiin, joiden valmistelu ja toteuttaminen ovat käynnissä.
Tehostamistoimet koskevat kaluston käyttöä ja kunnossapitoa, uutta palvelumallia,
asiakastyytyväisyyttä ja täsmällisyyttä.

Heinäkuussa avattiin liikenteelle Kehärata, joka mahdollisti ensimmäistä kertaa
junayhteyden suoraan Helsingin päärautatieasemalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Matka-aika lentoasemalle rautatieasemalta on alle 30 minuuttia. Kehäradan, kuten
muidenkin ratahankkeiden, toteuttamisesta vastasi Liikennevirasto.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
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Syksyn kilpailutuksissa Pohjolan Liikenne voitti uutta linjaliikennettä HSL-alueella.
Lisäksi yritys puolusti menestyksellisesti Kotkan ja Imatran kaupunkiliikenteitä, jotka
jatkuvat sopimusliikenteinä 1.7.2016 alkaen. Imatran sopimus ulottuu kesään 2019 ja
Kotkan sopimus kesään 2021 saakka. Molemmat sopimukset sisältävät tämän lisäksi
option kahden vuoden jatkoon.

Avecra kävi yt-neuvottelut, joiden seurauksena hallintoa supistettiin ja toiminta
sopeutettiin vastaamaan paremmin uusia strategisia tavoitteita. Oulun varasto-toiminta
päätettiin siirtää Tampereelle, missä se pystyy tehokkaammin palvelemaan koko
Suomen junalinjojen täydennyksiä.

Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2015 oli 87,2 prosenttia (87,8 %) ja lähiliikenteen
94,7 prosenttia (93,7 %). Täsmällisyyteen vaikuttivat kalustoviat ja turvalaiteviat sekä
lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset.
Kehäradan aloitusvaiheen haasteet näkyivät lähiliikenteen täsmällisyydessä.

VR Track menestyi merkittävästi Liikenneviraston allianssihankkeissa. Euroopan
ensimmäinen julkinen allianssihanke Lielahti−Kokemäki-rataosan perusparannus
saatiin valmiiksi alkuvuonna 2015. Vuoden aikana voitettiin kaksi allianssihanketta
Suomessa, Tampereen raitiotie ja Äänekosken biotuotetehtaan rautatieyhteyksien
parantaminen. Muita merkittäviä voitettuja urakoita oli Vaala−Kivesjärven-
perusparannus. Käynnissä olevat suurimmat hankkeet Suomessa olivat Ruha−Lapua-
kaksoisraiteen rakentamishanke, joka on osa suurempaa Liikenneviraston
Seinäjoki−Oulu-ratahanketta sekä kuusi kunnossapidon alueurakkaa. Ruotsissa VR
Track Sweden Ab on noussut yhdeksi maan suurimmista kunnossapitäjistä,
jonka lisäksi Ruotsissa voitettiin ensimmäinen suunnitteluprojekti, Uppsalan
tasoristeyksien muutostyö.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
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Investoinnit ja
kalustohankinnat
Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 olivat 119,8 miljoonaa euroa (169,0 milj.
euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 29,8 miljoonaa euroa.
Investoinnit junakalustoon olivat 70,6 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). IT-
investointeja oli 15,5 miljoonaa euroa (21,2 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia
investointeja 17,6 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa).

Tärkeimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen uudet ohjaus- ja
makuuvaunut sekä VR Transpointin kalusto. Uusien sähkövetureiden vaikutus vuoden
2015 investointeihin oli vielä melko pieni, mutta sen vaikutus kasvaa voimakkaasti
lähivuosina. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Investoinnit ja kalustohankinnat
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Konsernirakenteen muutokset
ja kiinteistöjärjestelyt
Valtio-omistaja eriytti junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja
suunnittelupalveluita tarjoavan Finrail Oy:n VR-konsernista, ja Finrail aloitti toimintansa
itsenäisenä yhtiönä 1.1.2015. Eriyttäminen tehtiin luovuttamalla osakkeet osinkona
Suomen valtiolle. Finrailin liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa vuonna 2014. Yhtiön
palveluksessa oli 460 henkilöä, joista suurin osa työskenteli liikenteenohjaajina.

VR-konsernin kansainvälisen maantielogistiikan yhtiö Transpoint International (FI) Oy
myi tytäryhtiönsä Unkarissa unkarilaiselle Trans-Sped-konsernille 30.6.2015.
Transpoint International (HU) Kft on toiminut läntisen Unkarin alueella
varastointilogistiikan markkinoilla ja itäisen Keski-Euroopan ja Suomen välisessä
maantielogistiikassa. Yhtiön 131 työntekijää siirtyivät kaupan myötä uuden omistajan
palvelukseen.

VR Track ja Vossloh-konserniin kuuluvat yhtiöt solmivat 26.5. sopimuksen kahden
yrityksen muodostamisesta. Nämä ovat osakkuusyhtiöt Vossloh Cogifer Finland Oy ja
Vossloh Rail Services Oy, joista VR Trackin omistusosuus on 40 prosenttia. Järjestelyssä
VR Track toteutti liiketoimintasiirron, jossa Trackin vaihdetuotanto- ja
kiskohitsaamotoiminnot myytiin uusiin yhtiöihin. Järjestelyllä haetaan vahvuutta
vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen kasvattamiseen ja kehittämiseen.
Tuotanto ja 64 työntekijää siirtyivät perustettuihin yrityksiin 30.6.2015.

Vuonna 2015 kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi 17,4 miljoonaa euroa.

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
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Turvallisuus
Vuonna 2015 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden
aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan johtanutta
onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä. Vakavin vaaratilanne oli maaliskuussa
sattunut lähiliikennejunan ylinopeus Hyvinkäällä.

Poikkeamien määrä sekä junaliikenteessä että vaihtotöissä laski pääsääntöisesti. Vain
suistumisten määrä vaihtotöissä nousi hieman. Esimiehet pitivät turvallisuustuokioita
viime vuotta enemmän turvallisuuskulttuurin parantamiseksi ja myös henkilöstön
tekemien turvallisuushavaintojen tavoitemäärä ylitettiin selvästi.

Konsernin tapaturmataajuustavoite saavutettiin toteuman ollessa 15,3 ja tavoitteen
ollessa 16,5. (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden). Tapaturmien määrän
alentamiseksi tehdään jatkuvasti määrätietoisesti työtä.

Turvallisuus
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Ympäristö
Konsernissa noudatetaan yhteistä ympäristöjohtamisjärjestelmää. Konsernin
päätoiminnoilla on ISO 14 001 mukaiset ympäristösertifikaatit.

VR-konserni jatkoi kuluneena vuonna ympäristölupaustensa toteuttamista.
Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt pienenivät 19 prosenttia vähentyneen
dieselpolttoaineen kulutuksen ansiosta.

Uusiutuvan energian osuus rautatieliikenteessä nousi 71 prosenttiin (67 %).

Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen muodostaa taloudellisesti
merkittävän osan konsernin ympäristötoiminnasta. Maaperään ja pohjavesiin liittyvien
toimenpiteiden kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa).

Ympäristölupaustensa mukaisesti VR-konserni haluaa toimia entistä energia- ja
materiaalitehokkaammin sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta. Konsernissa
huolehditaan siitä, ettei kuljetuksissa tai muussa toiminnassa tapahtuisi ympäristöä
pilaavia kemikaalivuotoja. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä
asemien ja junien siisteyteen.

VR-konsernin ympäristötoiminta, tunnusluvut ja vuosiksi 2013–2020 annetut
ympäristölupaukset esitellään vuosiraportin vastuullisuusosiossa.

Ympäristö
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Arvio liiketoiminnan riskeistä
ja epävarmuustekijöistä
VR-konsernilla on meneillään historiansa mittavin kalustoinvestointiohjelma. Tämä
vaatii liiketoiminnalta nykyistä parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa. VR-konsernin
kustannus-rakenne on suurelta osin kiinteä, mikä vaikeuttaa nopeiden muutosten
tekemistä.

Heikko talouskehitys ja Venäjään liittyvät riskit ovat merkittäviä liiketoiminnalle. Myös
rakenteelliset muutokset Suomen teollisuudessa ja näiden vaikutukset
tuotantovolyymeihin sekä kilpailu Venäjän liikenteessä uuden yhdysliikennesopimuksen
astuessa voimaan, ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. Sekä metsä- että
kaivosteollisuuden suunnitteilla olevien investointien mahdollinen viivästyminen tai
toteutumatta jääminen vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin.

Logistiikassa yleinen markkinatilanne on ollut heikko vuoden 2014 viimeisestä
kvartaalista lähtien. Ainoastaan marras−joulukuussa 2015 oli nähtävissä piristymistä,
mutta suhdanteen odotetaan jatkuvan haastavana.

Raaka-aineiden heikko kysyntä ja alentuneet maailmanmarkkinahinnat lisäävät riskejä
varsinkin teräkseen liittyvissä kuljetusvirroissa. Venäjään liittyvät poliittiset riskit,
pakotteet sekä heikko rupla vaikeuttavat edelleen idän liikennettä niin maanteillä kuin
rautateillä. Heikkoon markkinatilanteeseen ja sitä myötä kovenevaan kilpailuun
pyritään vastaamaan entistä paremmalla kilpailukyvyllä ja vahvalla
asiakaslähtöisyydellä.

Kilpailun asteittainen avautuminen muuttaa matkustajaliikenteen toimintamalleja ja
edellyttää toiminnan tehostamista ja asiakaslähtöisyyttä. Joukkoliikenne elää
Suomessa isoa murros-vaihetta, ja kilpailukyvyn kehittäminen on keskeinen osa
matkustajaliikenteen strategiaa.

VR Trackin olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja
kunnossapidon kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta
asiakkaasta. Ruotsissa kireä kilpailu urakoista on johtanut projektien alhaiseen
kannattavuuteen. Kiristynyt kilpailu näkyy urakoiden hinnoittelussa, ja paine
kilpailukyvyn säilyttämiseksi on huomattava. VR Trackin häviämät urakat ovat
johtaneet toiminnan sopeuttamiseen.

Turvallisuus on konsernin liiketoimintojen keskiössä. VR-konserni pyrkii minimoimaan
onnettomuusriskejä yhteistyössä Liikenneviraston ja asiakasyritysten kanssa sekä
aktiivisesti luomaan ennaltaehkäisevää turvallisuuskulttuuria. Junaliikenteessä ei ole
tapahtunut suuria onnettomuuksia 1990-luvun lopun jälkeen.

Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
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Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajallisia lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön
sijoitusomaisuuteen kohdistuvaa markkinariskiä.

VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin,
taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Nämä jaetaan vielä erikseen
riskilajeihin. Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu
toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan
tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle
strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja
tarkastusvaliokunnalle kerran vuodessa.

Syksyllä 2015 maan hallitus käynnisti keskustelun kilpailun avaamisen nopeuttamisesta
rautateiden matkustajaliikenteessä. VR-Yhtymällä on liikenne- ja viestintäministeriön
kanssa sopimus yksinoikeudesta rautateiden matkustajaliikenteessä vuoden 2024
loppuun saakka. Matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle edes osittain ennen
sopimuskauden päättymistä on huomattavan suuri epävarmuustekijä liiketoiminnalle.

Yhteiskunnan taloudellinen epävarmuus jatkuu ja sillä on edelleen vaikutusta
kuluttajien käyttäytymiseen. Kilpailutilanne muuttuu vuoden 2016 aikana yhä
haastavammaksi, mikä lisää epävarmuutta ja on keskeinen strateginen riskitekijä.

VR:n merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät työrauhahäiriöihin, syynä henkilöstöä
koskevat jatkuneet epävarmuustekijät ja sopeutukset. Myös kaluston kunto ja
erityisesti ääriolosuhteista seuranneet kunnossapitovelat aiheuttavat operatiivisia
häiriöitä ja saattavat myös muodostua merkittäväksi toiminnalliseksi riskitekijäksi.
Suomen ratainfran huono kunto aiheuttaa operatiivisen riskin täsmällisyyteen liittyen.

VR on turvannut liiketoiminnan riskejä vakuutusjärjestelyin.

Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
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Henkilöstö
VR-konsernin henkilöstön määrä väheni edelleen vuonna 2015. Vähennystä oli 1 074
henkilötyövuotta ja henkilöstön määrä oli keskimäärin 8 615.

Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti.
Eläkkeelle jäi vuoden aikana 427 henkilöä.

Syksyllä toteutetun henkilöstötutkimuksen vastausaktiivisuus oli 73 prosenttia (71 % v.
2014). Tutkimukseen osallistui henkilöstö niin Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa kuin
Venäjällä. Konsernin esimiesindeksi (3,72) nousi hieman edellisvuodesta (3,64).
Henkilöstötutkimuksen konsernitason kokonaistulos oli 3,43 (3,42 v. 2014).

Henkilöstötunnuslukuja 2013-2015
20152015 20142014 20132013

Henkilötyövuodet keskimäärin 8 615 9 689 10 234

Muutos -11,1 -5,3 -7,6

Palkkasumma, miljoona euroa 396,0 445,1 460,9

Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 97,6 98,4 97,4

Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 2,4 1,6 2,6

Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 94,8 96,4 96,0

Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 5,2 3,6 4,0

Henkilöstön keski-ikä, vuotta 44,5 44,9 45,0

Palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräinen työssäoloaika vuosina 16 18 19

Miehiä henkilöstöstä, % 82,4 82,4 82,4

Naisia henkilöstöstä, % 17,6 17,6 17,6

Kehityskeskustelujen kattavuus, % 80,0 73,0 78,0

Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, % 5,0 5,4 5,3

Konsernin tapaturmataajuus (kaikkien työtapaturmien

määrä/miljoonaa työtuntia kohti)

15,3 18,9 19,1

Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä* 670 683 718

*) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset
että määräaikaiset työntekijät, aikaisemmin vain vakituiset.

Vuoden 2015 pääteemoja HR-toiminnossa olivat liiketoimintojen tukeminen erityisesti
henkilöstörakenteen muutoksissa sekä vuorovaikutuksen lisääminen henkilöstön ja
johdon välillä eri keinoin. Vuorovaikutusta edistetään uudistetun konsernin intranetin

Henkilöstö
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Verstaan, samoin kuin yhteisöpalvelu Yammerin ja toimitusjohtajan henkilöstölle
pitämien kyselytuntien avulla. Tehokkaammalla työkykyjohtamisella ja
hyvinvointitoiminnalla saavutettiin myös merkittäviä säästöjä työkyvyttömyys-,
sairauspoissaolo- ja työterveyskustannuksissa.

Henkilöstö
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KKONSERNIN TULONSERNIN TULOSLAOSLASKELMA (1 000SKELMA (1 000
€)) Liite 1.1.-1.1.-31.12.201531.12.2015 1.1.-31.12.2014

LiikLiikeevvaihaihttoo 1 11 231231 415415 1 367 227

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

muutos
--88 3

Valmistus omaan käyttöön 1818 957957 30 717

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 11 173173 103

Liiketoiminnan muut tuotot 2 6060 155155 60 038

Materiaalit ja palvelut 3 --362362 580580 -407 477

Henkilöstökulut 4 -491-491 304304 -550 418

Poistot 5 --117117 819819 -118 175

Liiketoiminnan muut kulut 6 --274274 623623 -291 639

Kulut yhteensä --11 246246 326326 -1 367 710

LiikLiikeevvoitoitttoo 7 6565 366366 90 378

Rahoitustuotot ja -kulut 8 --11 750750 -5 089

VVoitoittto ennen vo ennen vereroojaja 6363 617617 85 289

Välittömät verot 11 --1212 893893 -17 164

Vähemmistön osuus --683683 -550

Tilikauden vTilikauden voitoitttoo 5050 041041 67 576

Konsernin tuloslaskelma
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KKONSERNIN TONSERNIN TAASE (1 000 SE (1 000 €)) Liite 31.12.201531.12.2015 31.12.2014
VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 12 9898 186186 101 885

Konserniliikearvo 12 00 565

Aineelliset hyödykkeet 12 11 071071 481481 1 100 603

Sijoitukset 13

Osuudet ja saamiset osakkuusyrityksiltä 1515 768768 8 408

Muut sijoitukset 1414 968968 30 328

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 11 200200 403403 1 241 789

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaatt

Vaihto-omaisuus 14 9292 609609 97 779

Laskennallinen verosaaminen 15 11 768768 2 761

Pitkäaikaiset saamiset 15 138138 209

Lyhytaikaiset saamiset 15 201201 429429 203 242

Rahoitusarvopaperit 16 276276 815815 282 139

Rahat ja pankkisaamiset 2727 409409 48 857

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 600600 168168 634 987

VVAASSTTAAAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 800800 571571 1 876 776

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 17

Osakepääoma 370370 013013 370 013

Vararahasto 525525 808808 525 808

Edellisten tilikausien voitto 531531 179179 563 484

Tilikauden voitto 5050 041041 67 576

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 477477 041041 1 526 882

VVähemmisähemmisttöosuudeöosuudett 55 358358 5 088

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 18 44 762762 7 943

VierVieras pääomaas pääoma

Laskennallinen verovelka 18 8484 904904 80 291

Pitkäaikainen vieras pääoma 19 430430 405

Lyhytaikainen vieras pääoma 19 228228 076076 256 167

VierVieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 313313 410410 336 863

VVAASSTTAATTTTAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 800800 571571 1 876 776

Konsernin tase
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KKONSERNIN RAHOITUSLAONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 SKELMA (1 000 €)) 1.1.-1.1.-31.12.201531.12.2015 1.1.-31.12.2014
LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Liikevoitto 6565 366366 90 378

Oikaisut liikevoittoon 1) 9292 014014 97 641

Käyttöpääoman muutos --2121 759759 12 588

Saadut korot 11 912912 2 929

Maksetut korot ja maksut muista

rahoituskuluista
-5-5 836836 -5 116

Saadut osingot 152152 320

Maksetut välittömät verot --66 757757 -2 726

LiikLiikeettoiminnnan roiminnnan rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 125125 092092 196 013

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirtavirta

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden investoinnit
--9191 022022 -125 884

Käyttöomaisuuden myynnit 2222 082082 30 620

Muutokset osuuksissa

osakkuusyrityksissä 2)
66 544544 0

Myydyt tytäryritykset 3) -4-4 842842 0

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten

muutos
1515 315315 -4 294

Pitkäaikaisten saamisten muutos 7171 256

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää -51-51 853853 -99 302

KKasasssaavirta ennen rvirta ennen rahoitusahoitustata 7373 239239 96 711

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirtavirta

Pitkäaikaisten velkojen muutos 385385 -303

Lyhytaikaisten velkojen muutos 2020 -88

Maksetut osingot --100100 003003 -30 000

Vähemmistölle maksetut osingot -413-413 -626

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --100100 012012 -31 018

RahaRahavvararoojen muutjen muutosos --2626 773773 65 693

RahaRahavvararaat 1.1.t 1.1. 330330 996996 265 303

RahaRahavvararaat 31.12.t 31.12. 304304 223223 330 996

Konsernin rahoituslaskelma
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1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla

kassavirrassa.

2) VR Track Oy luopui kesäkuun lopussa 2015 kiskohitsaamon ja vaihdetuotannon liiketoimista. Näitä

liiketoimia jatkamaan perustettiin Vossloh-yhtiöiden kanssa yhteistyöyritykset, joista VR Track Oy omisti 40

% tilikauden 2015 lopussa.

3) Tytäryritysten myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla.

Konsernin rahoituslaskelma
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EMEMOOYHTIÖN TULYHTIÖN TULOSLAOSLASKELMA (1 000SKELMA (1 000
€)) Liite 1.1.-1.1.-31.12.201531.12.2015 1.1.-31.12.2014

LiikLiikeevvaihaihttoo 1 786786 278278 862 150

Valmistus omaan käyttöön 1515 193193 24 712

Liiketoiminnan muut tuotot 2 7575 320320 79 954

Materiaalit ja palvelut 3 --189189 104104 -223 025

Henkilöstökulut 4 --317317 566566 -343 360

Poistot 5 --108108 663663 -107 935

Liiketoiminnan muut kulut 6 --216216 429429 -226 984

Kulut yhteensä --831831 763763 -901 304

LiikLiikeevvoitoitttoo 4545 028028 65 512

Rahoitustuotot ja -kulut 8 143143 365

VVoitoittto ennen so ennen saatunnaisia eriätunnaisia eriä 4545 171171 65 877

Satunnaiset erät 9 1313 723723 17 850

VVoitoittto ennen vo ennen vereroojaja 5858 894894 83 727

Poistoeron muutos 10 --1919 465465 -50 679

Välittömät verot 11 --77 373373 -6 566

Tilikauden vTilikauden voitoitttoo 3232 056056 26 482

Emoyhtiön tuloslaskelma
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EMEMOOYHTIÖN TYHTIÖN TAASE (1 000 SE (1 000 €)) Liite 31.12.201531.12.2015 31.12.2014
VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 12 9292 768768 99 463

Aineelliset hyödykkeet 12 11 026026 889889 1 048 081

Sijoitukset 13

Osuudet ja saamiset saman konsernin

yrityksiltä
5858 512512 58 516

Osuudet ja saamiset osakkuusyrityksiltä 33 753753 3 753

Muut sijoitukset 1414 906906 30 220

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 11 196196 828828 1 240 033

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaatt

Vaihto-omaisuus 14 7070 532532 66 988

Pitkäaikaiset saamiset 15 2222 371371 1 394

Lyhytaikaiset saamiset 15 122122 493493 138 062

Rahoitusarvopaperit 16 276276 815815 282 139

Rahat ja pankkisaamiset 2222 202202 38 507

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaat yht yhtteenseensää 514514 413413 527 090

VVAASSTTAAAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 711711 241241 1 767 123

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 17

Osakepääoma 370370 013013 370 013

Vararahasto 525525 754754 525 754

Edellisten tilikausien voitto 166166 947947 240 469

Tilikauden voitto 3232 056056 26 482

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 094094 770770 1 162 717

TilinpääTilinpäättösössiirtsiirtoojen kjen kertymäertymä 18 413413 254254 393 789

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 18 11 346346 1 305

VierVieras pääomaas pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 19 430430 398

Lyhytaikainen vieras pääoma 19 201201 440440 208 915

VierVieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 201201 871871 209 312

VVAASSTTAATTTTAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 711711 241241 1 767 123

Emoyhtiön tase
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EMEMOOYHTIÖN RAHOITUSLAYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000SKELMA (1 000
€)) 1.1.-1.1.-31.12.201531.12.2015 1.1.-31.12.2014

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Liikevoitto 4545 028028 65 512

Oikaisut liikevoittoon 1) 9393 181181 90 751

Käyttöpääoman muutos --2222 497497 9 355

Saadut korot 22 305305 3 437

Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista --22 713713 -5 300

Saadut osingot 721721 2 501

Maksetut välittömät verot --66 445445 -67

LiikLiikeettoiminnnan roiminnnan rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 109109 582582 166 188

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirtavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

investoinnit
--8282 661661 -110 202

Käyttöomaisuuden myynnit 1919 968968 25 645

Myydyt tytäryritykset 33 0

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 1515 270270 -4 294

Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 649649 774

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää -46-46 771771 -88 078

KKasasssaavirta ennen rvirta ennen rahoitusahoitustata 6262 811811 78 111

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirtavirta

Pitkäaikaisten muiden saamisten muutos 138 231

Pitkäaikaisten velkojen muutos 3333 19

Lyhytaikaisten velkojen muutos -4-4 -57

Konserniavustus 1717 850850 5 998

Maksetut osingot --100100 003003 -30 000

Konsernitilin varojen muutos --22 453453 7 170

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --8484 440440 -16 638

RahaRahavvararoojen muutjen muutosos --2121 629629 61 473

RahaRahavvararaat 1.1.t 1.1. 320320 646646 259 173

RahaRahavvararaat 31.12.t 31.12. 299299 016016 320 646

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla

kassavirrassa.

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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TILINPTILINPÄÄÄÄTTÖKSEN LAADINTÖKSEN LAADINTAPERIAAAPERIAATTTEETEETT

KKonsernitilinpääonsernitilinpäättököksen laasen laajuusjuus

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 kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat

saatavissa yhtiön pääkonttorista Vilhonkatu 13, PL 488, 00101 Helsinki.

KKonsernitilinpääonsernitilinpäättököksen laadinsen laadintaperiaataperiaatttteeeett

SisSisäinen osäinen osakkakkeenomiseenomistustus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa muodostunut konsernin liikearvo

poistetaan 5 vuodessa.

SisSisäiseäiset liikt liikeetapahtapahtumatumat ja kat ja katttteeeett

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

VVähemmisähemmisttöosuudeöosuudett

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

OsOsakkakkuusuusyritykyrityksesett

Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus

osakkuusyritysten tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään.

TilinpääTilinpäättököksen vsen vertailukertailukelpoisuuselpoisuus

Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2014 12 kuukautta.

PitkäaikaisPitkäaikaistten pren proojektien tuloutusjektien tuloutus

VR Track Oy:n rakennusprojektit tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste määritellään

projektiseurannassa toteutuneiden kustannusten perusteella vertaamalla kustannuksia

kokonaiskustannusarvioon. Liikevaihdoksi lasketaan valmistusastetta vastaava osuus projektien

ennustetuista kokonaistuotoista.

Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaamaton osa ennustetusta tappiosta kirjataan pakollisiin

varauksiin.

TilinpääTilinpäättököksen arvsen arvosostusperiaatusperiaatttteeeett

Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Omana työnä on valmistettu käyttöomaisuutta

15,2 M€ (24,7 M€).

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan varovaisuuden periaatteella. Vaihto-omaisuuteen

sisältyvän oman valmistuksen osuus on arvostettu välittömiin valmistuskustannuksiin. Keskeneräiset työt

sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet muuttuvat kustannukset. Vaihto-omaisuuden omat työt

sisältävät myös osuuden kiinteistä kustannuksista.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon.

Valuuttamääräiset saamiset, velat ja muut sitoumukset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan

keskuspankin keskikurssiin.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on yhdistelty tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin ja

tuloslaskelmat tilikauden keskikurssiin.

EläkkEläkkeeeett

Henkilöstön lakisääteinen eläkevakuutus (TyEL) on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä.

Eläkemenot on jaksotettu suoriteperusteisesti. Osalle henkilöstöstä on järjestetty lisäeläketurva VR

Eläkesäätiössä. Eläkesäätiö on suljettu 1.7.1995. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuului 1576 työntekijää vuoden

2015 lopussa. Vuonna 2015 VR Eläkesäätiöön ei ole maksettu kannatusmaksuja. Eläkevastuut on katettu

täysimääräisesti.

EmoEmoyhyhtiön tilinpäätiön tilinpäättököksen vsen vertailukertailukelpoisuuselpoisuus

Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2014 12 kuukautta.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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1 Liik1 Liikeevvaihaihtto to toimialoitoimialoittain ja markkina-alueittain ja markkina-alueittain (1 000 tain (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

TToimialakoimialakohohtainen jakaumatainen jakauma

Matkustajaliikenne

Junaliikenne 412412 171171 443 330 412412 250250 443 431

Bussiliikenne 8888 208208 90 240 00 0

Catering- ja ravintolatoiminta 3434 374374 32 754 00 0

VR Transpoint

Junaliikenne 292292 952952 334 227 293293 568568 334 933

Autoliikenne 8787 503503 101 112 6161 141141 64 561

VR Track 300300 472472 313 965 00 0

Muut palvelut 1515 734734 51 600 1919 319319 19 225

YhYhtteenseensää 11 231231 415415 1 367 227 786786 278278 862 150

MMaanaantietietteeleellinen jakaumalinen jakauma

Kotimaa 11 140140 025025 1 289 941 786786 278278 862 150

Muu Eurooppa 9191 391391 77 286 00 0

YhYhtteenseensää 11 231231 415415 1 367 227 786786 278278 862 150

Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on

laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 249,0 M€
(256,7 M€).

2 Liik2 Liikeettoiminnan muut tuooiminnan muut tuottoot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Vuokratuotot 1717 190190 18 161 2424 049049 24 985

Pysyvien vastaavien myyntivoitot 2323 264264 23 941 1717 933933 23 216

Muut tuotot 1919 701701 17 936 3333 338338 31 754

YhYhtteenseensää 6060 155155 60 038 7575 320320 79 954

3 M3 Maatteriaalit ja palveriaalit ja palvelut (1 000 elut (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

AineeAineet ja tarvikkt ja tarvikkeeeet (tat (tavvararaat)t)

Ostot tilikauden aikana --193193 790790 -217 990 --105105 172172 -128 762

Tilinpäätöksen liitteet
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Varaston muutos 11 909909 2 762 33 544544 5 554

Ulkopuolisilta ostetut palvelut --170170 698698 -192 249 --8787 476476 -99 817

YhYhtteenseensää --362362 580580 -407 477 --189189 104104 -223 025

4 Henkilös4 Henkilösttön määrön määrä ja henkilösä ja henkilösttökökulutulut
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:

KKonsernionserni

20152015 2014

Matkustajaliikenne 22 720720 2 743

VR Transpoint 11 472472 1 637

VR Track 11 739739 1 857

Kunnossapito 11 156156 1 262

Junaliikennöinti 11 198198 1 413

Finrail Oy 00 432

Muut konsernipalvelut 330330 345

YhYhtteenseensää 88 615615 9 689

HenkilösHenkilösttökökulut (1 000 ulut (1 000 €))

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Palkat ja palkkiot --396396 027027 -445 107 --258258 478478 -279 424

Eläkekulut --6565 496496 -73 620 -43-43 074074 -46 093

Muut henkilösivukulut --2929 781781 -31 692 --1616 014014 -17 844

YhYhtteenseensää -491-491 304304 -550 418 --317317 566566 -343 360

Johdon palJohdon palkakat ja palt ja palkkiokkiot (1 000t (1 000€))

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Toimitusjohtajat --22 175175 -2 352 --768768 -798

Hallitusten jäsenet --333333 -291 --319319 -291

Hallintoneuvosto -54-54 -50 -54-54 -50

YhYhtteenseensää --22 562562 -2 693 --11 141141 -1 139

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9

604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

Liite 1-4
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5 P5 Poisoisttoot ja arvt ja arvonalenonalentumisetumiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

SuunnitSuunnitelman mukaiseelman mukaiset poist poisttoott

Aineettomat hyödykkeet --1717 912912 -14 311 --1616 580580 -13 633

Rakennukset ja rakennelmat --1515 879879 -14 559 --1515 603603 -14 366

Vetokalusto ja vaunusto --6969 214214 -72 565 --6969 214214 -72 565

Muut koneet ja kalusto --1313 706706 -14 757 --66 528528 -6 672

Muut aineelliset hyödykkeet --805805 -770 --738738 -699

Konserniliikearvo ja -reservi --303303 -1 213 00 0

YhYhtteenseensää --117117 819819 -118 175 --108108 663663 -107 935

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän

mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.

SuunnitSuunnitelman mukaiseelman mukaiset poist poisttoaoajajat ja -tat ja -tavvaat ot ovvaatt::

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 5-15 vuotta tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto

6 Liik6 Liikeettoiminnan muut koiminnan muut kulut (1 000 ulut (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Ratamaksut ja rataverot -44-44 451451 -61 278 -44-44 451451 -61 278

Vuokrat ja kiinteistökulut --8282 360360 -78 362 --6666 036036 -61 028

Matkakulut ja muut henkilöstön kulut --3939 849849 -41 683 --2525 355355 -26 310

Tele- ja tietohallintokulut -46-46 842842 -47 496 --3939 016016 -39 144

Muut liikennöintikulut --2020 013013 -17 312 --1717 725725 -15 684

Hallinto- ja muut kulut -41-41 108108 -45 508 --2323 845845 -23 539

Liitteet 5-6
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YhYhtteenseensää --274274 623623 -291 639 --216216 429429 -226 984

TilinTilintarkastarkastatajien paljien palkkiokkiot (1 000 t (1 000 €))

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Tilintarkastuspalkkiot --172172 -209 --7171 -49

Veropalvelut -4-4 0 -4-4 0

Muut palvelut -52-52 -29 -43-43 -20

YhYhtteenseensää --228228 -238 --118118 -69

Liitteet 5-6
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7 K7 Konsernin merkitonsernin merkittätävimpien tvimpien toimialooimialojen liikjen liikeevvoitoitoot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni

20152015 2014

Matkustajaliikenne 99 882882 32 821

VR Transpoint 2727 045045 24 941

VR Track 1818 141141 17 279

Konsernitoiminnot ja muut 1010 299299 15 336

YhYhtteenseensää 6565 366366 90 378

8 Rahoitus8 Rahoitustuotuottoot ja -kt ja -kulut (1 000 ulut (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

OsinkOsinkootuotuottoott

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 570570 2 181

Osakkuusyrityksiltä 00 0 150150 305

Muilta 22 15 22 15

OsinkOsinkootuotuottoot yht yhtteenseensää 22 15 721721 2 501

KKorkorkootuotuottoot pitkäaikaisist pitkäaikaisista sijoitukta sijoituksissistata

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 4747 93

Osakkusyrityksiltä 8888 15 8888 15

Muilta 173173 594 173173 594

LLyhyhytaikaiseytaikaiset muut kt muut korkorkoo- ja r- ja rahoitusahoitustuotuottoott

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 369369 531

Osakkusyrityksiltä 1010 11 1010 11

Muilta 44 529529 3 631 33 786786 2 408

KKorkorkoo- ja muut r- ja muut rahoitusahoitustuotuottoot yht yhtteenseensää 44 801801 4 251 44 473473 3 652

KKorkorkokokulut ja muut rulut ja muut rahoituskahoituskulutulut

Saman konsernin yrityksille 00 0 --77 -37

Muille --66 552552 -9 355 -5-5 044044 -5 750

KKorkorkoo- ja muut r- ja muut rahoituskahoituskulut yhulut yhtteenseensää --66 552552 -9 355 -5-5 052052 -5 787

RahoitusRahoitustuotuottoot ja -kt ja -kulut yhulut yhtteenseensää --11 750750 -5 089 143143 365

9 S9 Saatunnaisetunnaiset ert eräät (1 000 t (1 000 €))

Liitteet 7-11
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EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014

Saadut konserniavustukset 1414 223223 18 600

Annetut konserniavustukset -500-500 -750

YhYhtteenseensää 1313 723723 17 850

10 Tilinpää10 Tilinpäättösössiirrsiirroot (1 000 t (1 000 €))
EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

Poistoeron muutos (lis. -, väh. +) --1919 465465 -50 679

Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä

laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.

11 V11 Välitälitttömäömät vt vereroot (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta --77 295295 -2 481 --77 360360 -67

Tuloverot edellisiltä tilikausilta --2929 -4 981 5454 -6 499

Laskennalliset verot -5-5 569569 -9 702 --6767 0

YhYhtteenseensää --1212 893893 -17 164 --77 373373 -6 566

Liitteet 7-11
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12 P12 Pysysyvyväät vt vasastaataavvaat (1 000 t (1 000 €))
AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

KKonsernionserni

20152015

AineeAineettttomaomatt

oikoikeudeeudet jat ja

muutmuut

pitkäpitkävvaikaikututtteiseeisett

menomenott

LiikLiikee--

arvarvoo

KKonserni-onserni-

liikliikeearvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
158 417 362 22 199 180 978 47 868 408 169 1 751 681 16 866 74 662 2 299 247 22 480480 225225

Muuntoerot 1 0 0 1 0 -4 -81 23 0 -62 --6161

Lisäykset 8 0 0 8 4 0 1 055 74 89 562 90 694 9090 702702

Vähennykset -1 362 -81 -11 166 -12 608 -898 -2 785 -17 538 -1 247 623 -21 846 --3434 454454

Siirrot erien

välillä
14 318 0 0 14 318 372 17 062 33 928 -104 -66 996 -15 738 --11 420420

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
171171 383383 282282 1111 033033 182182 698698 4747 346346 422422 442442 11 769769 045045 1515 611611 9797 851851 22 352352 295295 22 534534 992992

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 1.1.t 1.1.
-56 568 -327 -21 634 -78 529 0 -172 029 -1 016 653 -9 962 0 -1 198 644 --11 277277 173173

Muuntoerot 0 0 0 0 0 3 25 0 0 28 2828

Lisäykset 0 0 0 0 0 0 -1 126 0 0 -1 126 --11 126126

Vähennykset 1 055 292 10 954 12 301 0 1 576 15 933 1 146 0 18 655 3030 956956

Tilikauden

poistot
-17 679 -233 -353 -18 264 0 -15 879 -82 920 -805 0 -99 604 --117117 869869

Siirrot erien

välillä
-18 0 0 -18 0 -82 59 -99 0 -122 --140140

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 31.12.t 31.12.
--7373 211211 --267267 --1111 033033 --8484 511511 00 --186186 411411 --11 084084 682682 --99 721721 00 --11 280280 814814 --11 365365 325325

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
9898 172172 1515 00 9898 186186 4747 346346 236236 032032 684684 362362 55 890890 9797 851851 11 071071 481481 11 169169 667667

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

KKonsernionserni

20142014

AineeAineettttomaomatt

oikoikeudeeudet jat ja

muutmuut

pitkäpitkävvaikaikututtteiseeisett

menomenott

LiikLiikee--

arvarvoo

KKonserni-onserni-

liikliikeearvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
134 087 362 22 199 156 648 49 294 338 056 1 714 434 16 115 109 831 2 227 730 22 384384 378378

Muuntoerot -6 0 0 -6 0 -26 -1 762 -74 0 -1 862 --11 868868

Lisäykset 660 0 0 660 0 1 6 575 15 116 284 122 875 123123 535535

Vähennykset -596 0 0 -596 -3 386 -3 083 -17 965 -38 -752 -25 224 --2525 819819

Siirrot erien

välillä
24 273 0 0 24 273 1 959 73 221 50 399 849 -150 701 -24 273 00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
158158 417417 362362 2222 199199 180180 978978 4747 868868 408408 169169 11 751751 681681 1616 866866 7474 662662 22 299299 247247 22 480480 225225

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 1.1.t 1.1.
-42 887 -295 -20 335 -63 516 0 -159 757 -946 310 -9 238 0 -1 115 306 --11 178178 822822

Liite 12
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Muuntoerot 4 0 0 4 0 16 417 12 0 445 448448

Vähennykset 594 0 -86 508 0 2 272 16 563 33 0 18 868 1919 376376

Tilikauden

poistot
-14 279 -32 -1 213 -15 524 0 -14 559 -87 323 -770 0 -102 651 --118118 175175

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 31.12.t 31.12.
-56-56 568568 --327327 --2121 634634 --7878 529529 00 --172172 029029 --11 016016 653653 --99 962962 00 --11 198198 644644 --11 277277 173173

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
101101 849849 3535 565565 102102 449449 4747 868868 236236 140140 735735 028028 66 904904 7474 662662 11 100100 603603 11 203203 052052

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

EmoEmoyhyhtiö 2015tiö 2015

AineeAineettttomaomatt

oikoikeudeeudet jat ja

muutmuut

pitkäpitkävvaikaikututtteiseeisett

menomenott

LiikLiikee--

arvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
148 175 198 148 373 47 273 399 783 1 535 301 13 866 71 194 2 067 417 22 215215 790790

Lisäykset 0 0 0 4 0 93 0 82 895 82 992 8282 992992

Vähennykset -1 227 0 -1 227 -898 -2 746 14 487 -20 0 10 823 99 596596

Siirrot erien

välillä
10 138 0 10 138 294 16 629 30 920 608 -58 589 -10 138 00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
157157 086086 198198 157157 284284 4646 673673 413413 667667 11 580580 800800 1414 455455 9595 500500 22 151151 094094 22 308308 378378

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 1.1.t 1.1.
-48 728 -182 -48 910 0 -170 340 -840 894 -8 102 0 -1 019 336 --11 068068 246246

Vähennykset 975 0 975 0 1 558 -14 360 15 0 -12 787 --1111 812812

Tilikauden

poistot
-16 564 -16 -16 580 0 -15 603 -75 742 -738 0 -92 083 --108108 663663

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 31.12.t 31.12.
--6464 317317 --198198 --6464 515515 00 --184184 385385 --930930 996996 --88 825825 00 --11 124124 205205 --11 188188 721721

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
9292 768768 00 9292 768768 4646 673673 229229 281281 649649 805805 55 630630 9595 500500 11 026026 889889 11 119119 657657

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

EmoEmoyhyhtiö 2014tiö 2014

AineeAineettttomaomatt

oikoikeudeeudet jat ja

muutmuut

pitkäpitkävvaikaikututtteiseeisett

menomenott

LiikLiikee--

arvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesialueesialueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo--

makmaksut jasut ja

kkeesksken-en-

ereräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää
KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintamenotameno

1.1.1.1.
125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 22 120120 225225

Lisäykset 523 0 523 0 0 152 0 109 527 109 679 110110 202202

Vähennykset 0 0 0 -3 386 -3 083 -7 417 0 -752 -14 637 --1414 637637

Siirrot erien

välillä
21 739 0 21 739 1 959 71 398 46 896 849 -142 841 -21 739 00

HankinHankintamenotameno

31.12.31.12.
148148 175175 198198 148148 373373 4747 273273 399399 783783 11 535535 301301 1313 866866 7171 194194 22 067067 417417 22 215215 790790
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KKertyneeertyneett

poispoisttoot 1.1.t 1.1.
-35 122 -155 -35 277 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 --969969 261261

Vähennykset 0 0 0 0 2 272 6 679 0 0 8 951 88 951951

Tilikauden

poistot
-13 606 -27 -13 633 0 -14 366 -79 237 -699 0 -94 302 --107107 935935

KKertyneeertyneett

poispoisttoot 31.12.t 31.12.
-48-48 728728 --182182 -48-48 910910 00 --170170 340340 --840840 894894 --88 102102 00 --11 019019 336336 --11 068068 246246

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
9999 447447 1616 9999 463463 4747 273273 229229 443443 694694 407407 55 764764 7171 194194 11 048048 081081 11 147147 544544
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13 Sijoituk13 Sijoitukseset (1 000 t (1 000 €))

KKonserni 2015onserni 2015

OsuudeOsuudet st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksiltäsiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett

KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 3838 737737

Lisäykset 0 0 6 348 0 0 4 861 1111 209209

Vähennykset 0 0 0 0 -45 -20 131 --2020 176176

Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 -46 -46-46

Osuus

osakkuusyhtiöiden

tuloksesta

0 0 1 162 0 0 0 11 162162

Osinko

osakkusyhtiöiltä
0 0 -150 0 0 0 --150150

HankinHankintameno 31.12.tameno 31.12. 00 00 1313 564564 22 204204 11 584584 1313 383383 3030 736736

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 00 00 1313 564564 22 204204 11 584584 1313 383383 3030 736736

KKonserni 2014onserni 2014

OsuudeOsuudet st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksiltäsiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett

KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 0 0 6 406 2 204 1 685 24 349 3434 644644

Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 1414 454454

Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 --1010 160160

Osuus

osakkuusyhtiöiden

tuloksesta

0 0 103 0 0 0 103103

Osinko

osakkusyhtiöiltä
0 0 -305 0 0 0 --305305

HankinHankintameno 31.12.tameno 31.12. 00 00 66 204204 22 204204 11 629629 2828 699699 3838 737737

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 00 00 66 204204 22 204204 11 629629 2828 699699 3838 737737

EmoEmoyhyhtiö 2015tiö 2015

OsuudeOsuudet st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksiltäsiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett

KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 9292 489489

Lisäykset 0 0 0 0 0 4 861 44 861861

Vähennykset -3 0 0 0 -44 -20 131 --2020 179179

HankinHankintameno 31.12.tameno 31.12. 5858 512512 00 11 549549 22 204204 11 522522 1313 383383 7777 171171
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KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 5858 512512 00 11 549549 22 204204 11 522522 1313 383383 7777 171171

EmoEmoyhyhtiö 2014tiö 2014

OsuudeOsuudet st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonserninonsernin

yritykyrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksississsää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yritykyrityksiltäsiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett

KKaikkiaikki

yhyhtteenseensää

HankinHankintameno 1.1.tameno 1.1. 58 516 0 1 549 2 204 1 623 24 303 8888 194194

Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 1414 454454

Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 --1010 160160

HankinHankintameno 31.12.tameno 31.12. 5858 516516 00 11 549549 22 204204 11 567567 2828 653653 9292 489489

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 5858 516516 00 11 549549 22 204204 11 567567 2828 653653 9292 489489

VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.

Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja:

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Jälleenhankintahinta 1313 442442 28 692 1313 442442 28 692

Kirjanpitoarvo 1313 383383 28 653 1313 383383 28 653

ErErootustus 5959 39 5959 39

KKonsernin ja emoonsernin ja emoyhyhtiön omistiön omistamatamat ost osakkakkeeeett

KKONSERNIYRITYKSEONSERNIYRITYKSETT
Konsernin omistusosuus-

%

Emoyhtiön

omistusosuus-

%

Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100100 100100

Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100100 100100

Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100100 100100

VR Track Oy, Helsinki 100100 100100

OOO VR Transpoint, Venäjä 100100 00

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100100 00

PL Fleet Oy, Helsinki 100100 00

Transpoint International (EST) AS, Viro 100100 00

VR Track Estonia AS, Viro 100100 00

VR Track Sweden AB, Ruotsi 100100 00
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ZAO ATV, Venäjä 100100 00

Avecra Oy, Helsinki 6060 6060

Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 7070 00

Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,453,4 53,453,4

Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,357,3 57,357,3

OSOSAKKAKKUUSUUSYRITYKSEYRITYKSETT

Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 5050 5050

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 5050 5050

Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 5050 5050

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 3535 3535

SeaRail Oy, Tampere 5050 5050

Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,720,7 20,720,7

Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,542,5 42,542,5

Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,333,3 33,333,3

Vossloh Cogifer Finland Oy, Kouvola 4040 00

Vossloh Rail Services Finland Oy, Salo 4040 00
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14 V14 Vaihaihttoo-omaisuus (1 000 -omaisuus (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Aineet ja tarvikkeet 9191 220220 97 003 7070 532532 66 988

Keskeneräiset tuotteet 11 389389 264 00 0

Ennakkomaksut 00 513 00 0

YhYhtteenseensää 9292 609609 97 779 7070 532532 66 988

15 S15 Saamiseaamiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamisett

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltäsiltä

Lainasaamiset 2222 233233 1 118

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltä yhsiltä yhtteenseensää 2222 233233 1 118

SSaamiseaamiset muiltat muilta

Myyntisaamiset 00 209 00 209

Muut saamiset 138138 0 138138 0

Laskennallinen verosaaminen 11 768768 2 761 00 67

SSaamiseaamiset muilta yht muilta yhtteenseensää 11 906906 2 971 138138 276

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamiset yht yhtteenseensää 11 906906 2 971 2222 371371 1 394

LLyhyhytaikaiseytaikaiset st saamiseaamisett

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltäsiltä

Myyntisaamiset 11 994994 1 494

Lainasaamiset 1313 256256 828

Muut saamiset 1414 223223 41 301

Siirtosaamiset 219219 467

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltä yhsiltä yhtteenseensää 2929 692692 44 090

SSaamiseaamiset ost osakkakkuusuusyritykyrityksiltäsiltä

Myyntisaamiset 913913 1 171 487487 1 171

SSaamiseaamiset ost osakkakkuusuusyritykyrityksiltä yhsiltä yhtteenseensää 913913 1 171 487487 1 171
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SSaamiseaamiset muiltat muilta

Myyntisaamiset 109109 997997 111 742 4747 420420 41 763

Muut saamiset 22 899899 1 408 105105 22

Siirtosaamiset 8787 620620 88 921 4444 789789 51 016

SSaamiseaamiset muilta yht muilta yhtteenseensää 200200 516516 202 071 9292 314314 92 801

LLyhyhytaikaiseytaikaiset st saamiseaamiset yht yhtteenseensää 201201 429429 203 242 122122 493493 138 062

SiirtSiirtososaamisaamistten olennaisimmaen olennaisimmat ert eräätt

Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat tuottojen ja kulujen jaksotuserät 54,1 M€ (45,2 M€)

sekä osatuloutussaamiset 27,1 M€ (22,9 M€).

Emoyhtiön siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat tuottojen ja kulujen jaksotuserät 43,1 M€ (35,0 M€).

16 Rahoitus16 Rahoitusarvarvopaperit (1 000 opaperit (1 000 €))
Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia

sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Jällenhankintahinta 276276 740740 282 425 276276 740740 282 425

Kirjanpitoarvo 276276 815815 282 139 276276 815815 282 139

ErErootustus --7575 286 --7575 286
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17 Oma pääoma (1 000 17 Oma pääoma (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

SidoSidotttu oma pääomatu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 370370 013013 370 013 370370 013013 370 013

Osakepääoma 31.12. 370370 013013 370 013 370370 013013 370 013

Vararahasto 1.1. 525525 808808 525 808 525525 754754 525 754

Vararahasto 31.12. 525525 808808 525 808 525525 754754 525 754

SidoSidotttu oma pääoma yhtu oma pääoma yhtteenseensää 895895 822822 895 822 895895 767767 895 767

VVapaa oma pääomaapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 631631 060060 593 412 266266 950950 270 469

Osingonjako --100100 003003 -30 000 --100100 003003 -30 000

Muuntoerot 122122 72 00 0

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 531531 179179 563 484 166166 947947 240 469

Tilikauden voitto 5050 041041 67 576 3232 056056 26 482

VVapaa oma pääoma yhapaa oma pääoma yhtteenseensää 581581 220220 631 060 199199 003003 266 950

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 477477 041041 1 526 882 11 094094 770770 1 162 717

LaskLaskelma jakelma jakokokelpoisiselpoisista vta vararoisoista (1 000 ta (1 000 €))
EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014

Voitto edellisiltä tilikausilta 166166 947947 240 469

Tilikauden voitto 3232 056056 26 482

YhYhtteenseensää 199199 003003 266 950
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18 V18 Vararaukaukseset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 44 762762 7 943 11 346346 1 305

Pakolliset varaukset 4,8 M€ (7,9 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä

takuukorjausten kuluista 0,6 M€ (0,9 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 2,8 M€
(5,7 M€) sekä ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,3 M€).

Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,3 M€).

VVapaaehapaaehttoisoistten ven vararausaustten ja poisen ja poisttoeroeron von vaikaikutus taseeutus taseeseenseen

KKonserni 2015onserni 2015
VVapaaehapaaehttoiseoisett

vvararaukauksesett
PPoisoisttoeroeroo YhYhtteenseensää

OmanOman

pääomanpääoman

osuusosuus

LaskLasken-en-

nalnallisenlisen

vvereroovvelanelan

osuusosuus

VVähemmisähemmisttö-ö-

osuusosuus
YhYhtteenseensää

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 0 400 982 400400 982982 320 768 80 196 17 400400 982982

Tilikauden muutos

tuloslaskelmassa
0 23 073 2323 073073 18 397 4 615 61 2323 073073

Muuntoero 0 39 3939 32 8 0 3939

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
00 424424 094094 424424 094094 339339 197197 8484 819819 7878 424424 094094

KKonserni 2014onserni 2014
VVapaaehapaaehttoiseoisett

vvararaukauksesett
PPoisoisttoeroeroo YhYhtteenseensää

OmanOman

pääomanpääoman

osuusosuus

LaskLasken-en-

nalnallisenlisen

vvereroovvelanelan

osuusosuus

VVähemmisähemmisttö-ö-

osuusosuus
YhYhtteenseensää

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 0 349 547 349349 547547 279 667 69 909 -29 349349 547547

Tilikauden muutos

tuloslaskelmassa
0 51 435 5151 435435 41 101 10 287 46 5151 435435

Muuntoero 0 0 00 0 0 0 00

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
00 400400 982982 400400 982982 320320 768768 8080 196196 1717 400400 982982

EmoEmoyhyhtiö 2015tiö 2015
VVapaaehapaaehttoiseoisett

vvararaukauksesett
PPoisoisttoeroeroo YhYhtteenseensää

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 0 393 789 393393 789789

Tilikauden muutos

tuloslaskelmassa
0 19 465 1919 465465

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
00 413413 254254 413413 254254
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EmoEmoyhyhtiö 2014tiö 2014
VVapaaehapaaehttoiseoisett

vvararaukauksesett
PPoisoisttoeroeroo YhYhtteenseensää

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 0 343 110 343343 110110

Tilikauden muutos

tuloslaskelmassa
0 50 679 5050 679679

KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

31.12.31.12.
00 393393 789789 393393 789789

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

LaskLaskennalennalliselisett

vvererososaamiseaamiset ja -t ja -

vvelaelatt

Laskennalliset

verosaamiset

Jaksotuseroista 11 768768 2 761 00 67

Laskennalliset

verovelat

Tilinpäätössiirroista 8484 819819 80 196

Jaksotuseroista 8686 95
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19 Vier19 Vieras pääoma (1 000 as pääoma (1 000 €))

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

Pitkäaikainen vierPitkäaikainen vieras pääomaas pääoma

VVelaelat muilt muillele

Lainat rahoituslaitoksilta 00 7 00 0

Laskennallinen verovelka 8484 904904 80 291 00 0

Muut velat 430430 398 430430 398

VVelaelat muilt muille yhle yhtteenseensää 8585 335335 80 695 430430 398

Pitkäaikainen vierPitkäaikainen vieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 8585 335335 80 695 430430 398

VVelaelatt, jo, jotka ertka eräänääntyvtyväät mt myöhemmin kyöhemmin kuin viiden vuoden kuin viiden vuoden kulutuluttuatua

Lainat rahoituslaitoksilta 00 0 00 0

LLyhyhytaikainen vierytaikainen vieras pääomaas pääoma

VVelaelat st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluviluuluville yritykle yrityksilsillele

Ostovelat 22 144144 2 939

Siirtovelat 11 043043 738

Muut velat 6666 181181 51 788

Saadut ennakot 00 765

VVelaelat st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluviluuluville yritykle yrityksilsille yhle yhtteenseensää 6969 368368 56 230

VVelaelat ost osakkakkuusuusyritykyrityksilsillele

Ostovelat 251251 23 33 23

VVelaelat ost osakkakkuusuusyritykyrityksilsille yhle yhtteenseensää 251251 23 33 23

VVelaelat muilt muillele

Lainat rahoituslaitoksilta 00 27 00 0

Ostovelat 5050 314314 57 703 3030 355355 33 535

Siirtovelat 129129 990990 146 666 8585 860860 98 263

Muut velat 2323 022022 31 460 99 642642 14 876

Saadut ennakot 2424 498498 20 288 66 212212 5 988

VVelaelat muilt muille yhle yhtteenseensää 227227 824824 256 144 132132 069069 152 661
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LLyhyhytaikainen vierytaikainen vieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 228228 076076 256 167 201201 440440 208 915

SiirtSiirtoovvelelkkoojen olennaisimmajen olennaisimmat ert eräätt

Konsernin siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 89,7 M€ (104,3 M€).

Emoyhtiön siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 56,3 M€ (63,1 M€).

20 V20 Vasastuusittuusitoumukoumukseset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20152015 2014 20152015 2014

AnneAnnetut vtut vakakuudeuudett

Vuokravakuudet 00 0 137137 263

Kiinnitykset

kiinteistöön
66 100100 7 600 66 100100 6 100

Leasingvakuudet 00 0 88 240240 9 108

Muut annetut

vakuudet
9898 123123 144 152 8181 132132 125 795

AnneAnnetut vtut vakakuudeuudet yht yhtteenseensää 104104 223223 151 752 9595 609609 141 266

KKenen puoleenen puolessta anneta annetut vtut vakakuudeuudett

Omasta puolesta 5555 642642 76 747 88 942942 8 942

Konserniyritysten

puolesta
00 0 3838 086086 57 319

Muiden puolesta 4848 581581 75 005 4848 581581 75 005

AnneAnnetut vtut vakakuudeuudet yht yhtteenseensää 104104 223223 151 752 9595 609609 141 266

LLeeasingvasingvasastuuttuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3030 075075 27 978 1919 134134 16 930

Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 236236 757757 254 137 186186 693693 198 711

LLeeasingvasingvasastuut yhtuut yhtteenseensää 266266 832832 282 115 205205 827827 215 641

Tyypillisesti leasingvastuiden sopimukset sisältävät ehdon leasingkohteen osto-optiosta ja/tai velvollisuuden

ostajan nimeämisestä.

VVuokruokraavvasastuuttuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 33 189189 6 641 995995 1 679

Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 66 124124 8 084 11 979979 0

VVuokruokraavvasastuut yhtuut yhtteenseensää 99 313313 14 725 22 974974 1 679
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EläkEläkeevvasastuuttuut

VR Eläkesäätiön eläkevastuu oli 471,0 M€ vuoden 2015 lopussa ja se on katettu täysimääräisesti. VR

Eläkesäätiö on ylikatteinen eli sillä on enemmän varoja kuin vastuita. VR-Yhtymä Oy on vuokrannut VR

Eläkesäätiöltä kaksi maa-aluetta 10 vuoden vuokrasopimuksella.

MMuut vuut vasastuuttuut

VR-Yhtymä Oy:n sekä Siemens Oy:n ja Siemens AG:n muodostaman yhteenliittymän välillä on 12.2.2014

tehty sopimus, jossa tilataan 80 sähköveturia, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta.

Sitoumuksen arvo oli 314,5 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2017-2026.

Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n sekä Transtech Oy:n välillä on 31.3.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 27

matkustajavaunua, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 86,8

M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2016-2017.

21 Johdannaise21 Johdannaiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

KKororononvvaihaihttosopimukosopimuksesett 20152015 2014 20152015 2014

Kohde-etuuden arvo 274274 798798 280 386 274274 798798 280 386

Käypä arvo -42-42 535535 -51 359 -42-42 535535 -51 359

Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu

lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-

etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.

Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -42 535 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten

tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna

tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

Koronvaihtosopimusten pääoma 274,8M€ sisältää 8,1M€ ei-suojaavia sopimuksia ja niiden arvostus -0,96M€
on kirjattu tulokseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

ÖlÖljyjohdannaisejyjohdannaisett 20152015 2014 20152015 2014

SSwwapap

Käypä arvo --11 227227 -1 315 --11 227227 -1 315

Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) 77 200200 6 000 77 200200 6 000
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Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2016. Öljyjohdannaisten

käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 227 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä

olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien

käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

SSähkähköjohdannaiseöjohdannaisett 20152015 2014 20152015 2014

Käypä arvo --1717 120120 -9 442 --1717 120120 -9 442

Suojauksen määrä (MWh) 11 582582 694694 1 816 373 11 582582 694694 1 816 373

Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu

tilinpäätökseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

VValuutaluuttatattermiinitermiinit 20152015 2014 20152015 2014

Valuuttaswap 00 5 031 00 5 031

Konsernilla ei ole valuuttatermiinejä tilinpäätöspäivänä.
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22 Riita-asia22 Riita-asiatt

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä

koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun määräksi KKV on esittänyt

5.790.000 euroa. Asiaa ei ole käsittely vielä tuomioistuimessa. Oy Pohjolan Liikenne Ab ja VR-Yhtymä Oy

kiistävät kaikki KKV:n väitteet ja seuraamusmaksuesityksen. Tämän vuoksi seuraamusmaksuesitystä ei ole

huomioitu tilinpäätöksessä.

Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita.

23 K23 Konsernin tunnusluvutonsernin tunnusluvut
20152015 2014 2013 2012 2011

TToiminnan laaoiminnan laajuusjuus

Liikevaihto M€ 11 231231 1 367 1 421 1 438 1 437

Tase M€ 11 801801 1 877 1 809 1 774 1 748

Bruttoinvestoinnit M€ 9090 120 157 122 163

- suhteessa liikevaihtoon % 7,37,3 8,8 11,0 8,5 11,3

Henkilöstö keskimäärin 88 615615 9 689 10 234 11 080 11 391

KKannaannatttatavuusvuus

Liikevoitto M€ 65,465,4 90,4 70,6 52,4 20,9

- suhteessa liikevaihtoon % 5,35,3 6,6 5,0 3,6 1,5

Tulos M€ 50,050,0 67,6 65,3 38,8 15,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,54,5 5,9 4,8 3,9 1,7

Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,53,5 4,5 4,6 2,9 1,6

VVakaakavvararaisuusaisuus

Omavaraisuusaste % 83,583,5 82,5 83,5 82,2 81,0

MMakaksuvsuvalmiusalmius

Quick Ratio 2,42,4 2,2 2,0 1,7 1,3

TTunnuslukunnuslukujen laskujen laskenentaperiaataperiaatttteeeett

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
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Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut

rahoituskulut) * 100

Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto (ROE) =
(Tulos ennen satunnaisia eriä - tuloverot ja laskennallisen

verovelan muutos) * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100

Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset

ennakot

Quick Ratio =
Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) -

osatuloutussaatavat

Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot
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Tilintarkastuskertomus
VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet VR-Yhtymä Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää
sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain¬hoidon valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki
edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan,
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimen¬piteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen

Tilintarkastuskertomus
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tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton
käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä
emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä, 9. päivänä maaliskuuta 2016

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti

KHT, JHTT

Tilintarkastuskertomus
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VR-Yhtymä Oy:n
hallintoneuvoston lausunto
VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön
tilikaudelta 1.1.−31.12.2015 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen.

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 hallintoneuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta
tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2016

Ville Tavio
puheenjohtaja

Timo Korhonen
varapuheenjohtaja

Touko Aalto

Thomas Blomqvist Lauri Ihalainen Elsi Katainen

Kai Mykkänen Outi Mäkelä Arto Pirttilahti

Riikka Slunga-Poutsalo Katja Taimela Erkki Virtanen

Hallintoneuvoston lausunto
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