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Markkinatilanne ja toimintaympäristö 

Suomen talouden epävakaa tilanne teki vuodesta haastavan kaikille liiketoiminnoille. 
Teollisuuden rakennemuutos eli teollisuuden pakeneminen Suomesta sekä avaintoimialojen 
kehitysnäkymät Suomessa ja lähialueilla vaikuttivat etenkin logistiikan liiketoiminnan 
kehitykseen. Teollisuuden rakennemuutoksen vaikutus jäi kuitenkin vuonna 2014 ennustettua 
pienemmäksi. Ruplan kurssin heikentyminen ja Venäjään liittyvät pakotteet vahvistivat yleisen 
talouskehityksen negatiivista vaikutusta vientiin Venäjälle. 

Matkustajaliikenteessä markkinatilanne muuttui Suomessa sekä yleisen taloustilanteen, 
heikentyneen työllisyyden että kaukoliikenteen markkinoilla kiristyneen hintakilpailun vuoksi. 
Tämä näkyi selvästi etenkin kaukoliikenteen matkustajamäärien ja liikevaihdon kehityksessä. 
Vielä alkuvuonna Venäjän liikenne jatkoi vahvaa kasvuaan, mutta loppuvuodesta Allegron 
matkustajamäärät kääntyivät selvään laskuun ruplan heikennyttyä voimakkaasti.  

Henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle raideliikenteessä ja siihen liittyvä EU-lainsäädäntö 
vaikuttavat VR-konsernin toimintaan. Kilpailu on nähtävä myös laajemmin, sillä matkustaja-
liikenteessä juna kilpailee jo nyt muiden liikennöintimuotojen, erityisesti yksityisautoilun 
kanssa. Matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja 
matkustustottumukset, väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen väylästöjen 
ja liikennepalveluiden kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys. Palveluiden 
kysyntään vaikuttaa myös hinnoittelu, täsmällisyys sekä koko matkustusprosessin sujuvuus ja 
helppous. 

Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto. Rataverkon 
kunto vaikuttaa junaliikenteen kehittämiseen ja sen kilpailukykyyn muihin liikennöinti-
muotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja ylläpitoon näkyvät 
merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja täsmällisyydessä että 
infraliiketoiminnassa. Pääosin yksiraiteinen (n. 90 %) ja osin heikkokuntoinen rataverkko lisää 
junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen ja matkustus-
mukavuuteen. 

 

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema 

Vuosi 2014 oli VR-konsernille taloudellisesti hyvä huolimatta haastavasta taloustilanteesta. 
Vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa divisioonissa, mutta liiketoiminnan 
tulos parani kustannustehokkuuden ansiosta. Logistiikka ja infra paransivat liikevoittoaan, ja 
matkustajaliikenne ylsi vuoden 2013 tasolle. 

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 367,2 miljoonaa euroa (1 421,2 milj. € vuonna 2013) 
ja laski edellisvuodesta 3,8 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2013 heikentää Corenet 
Oy:n 4.11.2013 toteutunut myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia vuodesta 
2013. 

Konsernin liikevoitto oli 90,4 miljoonaa euroa (70,6 milj. €) ja tilikauden voitto 67,6 miljoonaa 
euroa (65,3 milj. €). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden 
vaikutus liikevoittoon oli 23,9 miljoonaa euroa (19,0 milj. €). Kertaluontoisista eristä 
puhdistettu operatiivinen liikevoitto parani vuodesta 2013 lähinnä tehostamistoimenpiteiden 
ansiosta.  
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Matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Vuoden liikevaihto oli 
566,3 miljoonaa euroa (568,0 milj. €). Liikevaihto laski vuoden aikana 0,3 prosenttia, johon 
sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 3,4 prosenttia ja linja-autoliikenteen kasvua 
20,1 prosenttia. Liikevaihdon kehityksestä huolimatta onnistuneiden myyntikampanjoiden 
ansiosta matkustajamäärien lasku pystyttiin kuitenkin pitämään melko pienenä. Tarkan 
kulukurin ja toteutettujen tehostamistoimien tukemana divisioonan tulos (32,8 milj €) oli lähes 
samalla tasolla kuin 2013, jota voidaan pitää kohtuullisena näissä haastavissa olosuhteissa. 
Linja-autoliikenteen kasvussa näkyy menestys pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen tarjous-
kilpailuissa. Matkustajaliikenteessä tehtiin 103,9 miljoonaa matkaa vuonna 2014, kasvua 
vuoteen 2013 verrattuna oli 5,6 prosenttia. Junaliikenteen matkat (68,3 miljoonaa matkaa) 
laskivat edellisvuodesta 1,5 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,6 miljoonaa matkaa) 
kasvoivat 22,5 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto 
laski 3,6 prosenttia ja oli 32,8 miljoonaa euroa (34,0 milj. €). 

VR-konsernin logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen 
metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. Logistiikan 
kokonaiskuljetukset vuonna 2014 säilyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 42,2 miljoonaa 
tonnia (42,0 miljoonaa tonnia).  

Logistiikan liikevaihto oli 435,3 miljoonaa euroa ja laski 1,5 prosenttia vuodesta 2013 
(441,9 milj. €). Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia, mutta autoliikenteen liike-
vaihto laski 8,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Logistiikka kirjasi vuoden 2014 tulokseen 
4,3 miljoonan euron kuluvarauksen Talvivaaran taloudelliseen riskiin liittyen. Rautatie-
logistiikan täsmällisyys kehittyi positiivisesti vuonna 2014 ja oli 93,2 % (tavoitetaso 30 min 
toleranssilla 90 %).  

Infran liikevaihto pieneni 7,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 314,0 miljoonaa euroa 
(340,3 milj. €). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa. Tämä johtui pääosin 
Suomen valtion radanpidon rahoituksen vähentymistä sekä kiristyneestä kilpailusta varsinkin 
rakentamisurakoissa.  

Liikevaihdon laskusta huolimatta infra paransi kannattavuuttaan huomattavasti vuoden 2014 
aikana. Kannattavuutta pystyttiin parantamaan lähes kaikissa liiketoiminnoissa. Koneliike-
toiminta eriytettiin omaksi liiketoiminnakseen vuoden 2014 alussa. 

Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana koko tilikauden. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 
331,0 miljoonaa euroa (265,3 milj. €) Likvidit varat keskimäärin vuoden aikana olivat 
224,0 milj. €. Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle laskettuja yritystodistuksia. 

Vuodelta 2013 konserni maksoi osinkoja 30 miljoonaa euroa. 

Liitetietojen kohdassa [24] on esitetty muut tunnusluvut. 

 

Oma pääoma 

Yhtiöllä on 2 200 000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 370 013 438,22 euroa.  
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Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

VR-konserni jatkoi toimintojensa tehostamista saavuttaakseen kalustoinvestointiensa kannalta 
vaadittavat kannattavuus- ja kassavirtatavoitteensa kiristyvässä kilpailuympäristössä. Osana 
tehostamista lähiliikenne eriytettiin omaksi yksikökseen matkustajaliikenteessä ja aloitettiin 
yt-neuvottelut Turun varikon sulkemiseksi vuoden 2015 aikana.  

Rautatielogistiikka kasvatti tonnikilometrisuoritteissa markkinaosuuttaan 28,2 prosenttiin 
vuonna 2013 ja kasvu jatkui myös vuonna 2014, perustuen noin 1,5 % kasvuun tonni-
kilometreissä. Osuus on Euroopan mittakaavassa huomattavan korkea.  

Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys jatkui. Asiakasyhteistyön 
tuloksena saavutettu junien keskipainon kasvu mahdollisti junakilometrien määrän vähene-
misen, vaikka samanaikaisesti kuljetussuorite tonnikilometreillä mitattuna kasvoi. Tämä 
positiivinen trendi on jatkunut vuodesta 2012 lähtien ja johtuu aiempaa täsmällisemmästä 
kuljetussuunnittelusta yhdessä työmenetelmien kehittämisen ja työntekoa tehostavien 
teknologioiden laajemman käyttöönoton kanssa. Sekä työ- että junaturvallisuudessa 
logistiikkadivisioona edistyi merkittävästi. Tapaturmataajuus laski tasolle 14,7 miljoonaa 
työtuntia kohti (28,9) ja myös vaihtotyöpoikkeamataajuus laski merkittävästi 51,2 (78,3). 

Matkustajaliikenteessä lähiliikenteestä muodostettiin oma yksikkönsä divisioonan sisälle. 
Eriyttämisellä on saavutettu toiminnan kehittymistä ja tehostumista samalla kun liiketoiminnan 
läpinäkyvyys on lisääntynyt. Eriyttämisen yhteydessä junaliikennöinnistä siirtyi lähiliikenteen 
organisaatioon 239 kuljettajaa. Lähiliikenteen merkittävin asiakas on HSL. Pääkaupunkiseudun 
Junakalusto Oy uusi merkittävästi lähiliikenteessä käytettävää kalustoa vuoden aikana.  

Kaukoliikenne uusi kalustoaan tuomalla uudet DuettoPlus –ravintolavaunut useille eri vuoroille. 
Vaunuja on tilattu yhteensä 26 kappaletta. 

Pohjolan Liikenne kasvoi voimakkaasti pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä voittaen 
useita kilpailutuksia. Markkinatilanteen muutos näkyi erityisesti pikavuoroliikenteessä ja siihen 
reagoitiin toteuttamalla useita tarjouskampanjoita.  

Rautateiden kaukoliikenteen täsmällisyys parani vuonna 2014. Kaukoliikenteen täsmällisyys 
vuonna 2014 oli 87,8 prosenttia (84,7 %) ja lähiliikenteen 93,7 prosenttia (95,8 %). 
Logistiikan täsmällisyys oli 93,2 prosenttia (91,0 %). Täsmällisyyteen vaikuttivat kalustoviat ja 
turvalaiteviat sekä lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset 
nopeusrajoitukset. 

Infran merkittävimmät projektit vuoden aikana olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihanke, 
Kokkola-Riippa -rakennusurakka sekä Kehäradan päällysrakenneurakka. Kunnossapidon 
merkittävin urakka oli Uudenmaan alueen radan ja turvalaitteiden kunnossapitourakka joka 
edustaa lähes puolta kunnossapidon volyymistä. Liikenneviraston kanssa saatiin solmittua 
Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2015-2018. Ruotsin merkittävimpiä hankkeita 
vuoden aikana olivat Mitt-Ådelsbananin kunnossapitourakka sekä Mälarbananin 
rakentamisurakka. 
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Investoinnit ja kalustohankinnat 

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 olivat 169,0 miljoonaa euroa (185,2 milj. €). 
Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 48,7 miljoonaa euroa. Investoinnit 
junakalustoon olivat 102,9 miljoonaa euroa (84,0 milj. €). IT-investointeja oli 21,2 miljoonaa 
euroa (14,3 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 15,4 miljoonaa euroa 
(55,7 milj. €). 

Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ravintolavaunut, uusien 
sähkövetureiden hankinta ja logistiikan kalusto. Muut investointimenot olivat käyttö-
omaisuuden korvausinvestointeja. 

 

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 on noin 36 miljoonaa euroa vuodessa ja yhtiön palveluksessa on 460 henkilöä, 
joista suurin osa työskentelee liikenteenohjaajina. 

Vuonna 2014 kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi 23,2 miljoonaa euroa. 

 

Turvallisuus 

Vuonna 2014 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei 
sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan johtanutta onnettomuutta juna- tai 
vaihtotyöliikenteessä.  

Vaihtotöihin liittyviä poikkeamia ja kalustoon kohdistuneita vahinkoja onnistuttiin vähen-
tämään olennaisesti. Sekä turvallisuushavaintojen että turvallisuustuokioiden määrä kasvoi.  

Tapaturmataajuustavoitetta (18,0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden) ei aivan 
saavutettu, mutta vuosi oli muutoin työturvallisuuden osalta positiivinen. Vakavien 
työtapaturmien määrää saatiin puolitettua. 

 

Ympäristö  

VR-konserni jatkoi kuluneena vuonna ympäristölupaustensa toteuttamista. Junaliikenteen 
hiilidioksidipäästöt pienenivät 5 prosenttia vähentyneen dieselpolttoaineen kulutuksen 
ansiosta. Uusiutuvan energian osuus rautatieliikenteessä nousi 65 prosenttiin (64 %). 

Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen muodostaa taloudellisesti merkittävän 
osan konsernin ympäristötoiminnasta. Maaperään ja pohjavesiin liittyvien toimenpiteiden 
kustannukset olivat 1,0 miljoonaa euroa.  

Ympäristölupausten mukaisesti VR-konserni haluaa toimia entistä energia- ja materiaali-
tehokkaammin sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta. Konsernissa huolehditaan siitä, ettei 
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kuljetuksissa tai muussa toiminnassa tapahdu ympäristöä pilaavia kemikaalivuotoja. Lisäksi 
tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä asemien ja junien siisteyteen. 

Vuosiksi 2013-2020 annetut lupaukset voi lukea vuosikertomuksen vastuullisuusraportista. 

 

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 vuonna 2015. 
Myös rakenteelliset muutokset Suomen teollisuudessa ja näiden vaikutukset tuotanto-
volyymeihin, sekä kilpailu Venäjän liikenteessä yhdysliikennesopimuksen mahdollisesti 
päättyessä, ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vastaavasti Suomen teollisuuden 
suunniteltujen investointien (sekä metsä- että kaivosteollisuus) viivästyminen tai jääminen 
toteutumatta vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin. 

Logistiikassa yleinen markkinatilanne on ollut erittäin heikko joulukuusta 2014 lähtien ja sen 
ennustetaan jatkuvan ainakin alkuvuoden.  Kuljetusten huomattava volyymilasku koskee 
selkeää enemmistöä VR Transpointin asiakkaista. Negatiivista kehitystä ennustetaan etenkin 
pelletti- ja pasuteliikenteissä koko vuodelle 2015. Tämä tulee johtamaan kustannusleikkauksiin 
ja mahdollisiin lomautuksiin. 

Lähiliikenteen kilpailun avautuminen muuttaa liiketoiminnan toimintamalleja ja asettaa 
vaatimuksia toiminnan tehostamiselle. Kilpailuun valmistautuminen on keskeinen osa 
matkustajaliikenteen strategiaa. 

Infran olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja kunnossapidon 
kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta asiakkaasta. Kiristynyt kilpailu 
näkyy urakoiden hinnoittelussa ja paine kilpailukyvyn säilyttämiseksi on huomattava. Myös 
infrassa hävityt urakat ovat johtaneet toiminnan sopeuttamiseen.  

Turvallisuus on VR:n liiketoimintojen keskiössä. VR-konserni pyrkii minimoimaan 
onnettomuusriskejä yhteistyössä Liikenneviraston ja asiakasyritysten kanssa sekä luomaan 
aktiivisesti ennaltaehkäisevää turvallisuuskulttuuria. Junaliikenteessä ei ole tapahtunut suuria 
onnettomuuksia 1990-luvun lopun jälkeen. 

Eläkeiän nostamisen ja siihen liittyvät eläkeratkaisut ovat kesken ja niillä voi olla merkittävä 
vaikutus VR Eläkesäätiön toimintaan ja talouteen.  

Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajoitettuja lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön sijoitusomai-
suuteen kohdistuvaa markkinariskiä. Tavanomaisia vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu 
vakuutusturvalla. 

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 



7 (10) 

 

johtoryhmälle strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja 
tarkastusvaliokunnalle kerran vuodessa. 

 

Henkilöstö 

Vuoden 2014 pääteemoja olivat yhtenäisen esimiestyön mallin luominen ja sitä tukevat 
valmennukset sekä työkyvyttömyyskustannusten alentamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen 
keskittyvän Virtaa -hankkeen loppuunvienti. Vuoden aikana päivitettiin työkykyohjelma ja 
otettiin se käyttöön sekä parannettiin HR-palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta mm. uuden 
HR-raportointipalvelun myötä. 

Syksyllä toteutettuun henkilöstötutkimukseen vastasi 71 prosenttia henkilöstöstä (70 %). 
Konsernin esimiesindeksi (3,63) nousi hieman vuodesta 2013 (3,57). 

VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2014 aikana tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstön 
määrä on vuoden lopussa 9 689 ja vähennystä on 545 henkilötyövuotta.  

Liikenteenohjauksesta vastaava Finrail Oy siirtyi 1.1.2015 alkaen valtioneuvoston kanslian 
alaiseksi valtionyhtiöksi. Tässä yhteydessä noin 440 henkilöä siirtyi pois VR-konsernista.  

Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi 
vuoden aikana 481 henkilöä. 

 
Henkilöstötunnuslukuja 2012−2014 
   2012 2013  2014

Henkilötyövuodet keskimäärin  11 080 10 234  9 689

Muutos  ‐2,7 ‐7,6  ‐5,3

Palkkasumma M€  476,4 460,9  445,1

Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %  98,2 97,4  98,4

Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %  1,8 2,6  1,6

Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %  96,6 96,0  96,4

Osa‐aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %  3,4 4,0  3,6

Henkilöstön keski‐ikä, vuotta  45,6 45,0  44,9

Palveluksessa olevan henkilöstön 
20 19  18

keskimääräinen työssäoloaika vuosina 

Miehiä henkilöstöstä, %  82,6 82,4  82,4

Naisia henkilöstöstä, %  17,4 17,6  17,6

Kehityskeskustelujen kattavuus, %  70 78  73

Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, %  5,5 5,3  5,4

Konsernin tapaturmataajuus * 
31,6 19,1  18,9 

(kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia kohti) 

Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä  928 718  683
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*Konsernin tapaturmataajuus 

Laskentatapa muuttui vuoden 2013 alussa, jolloin ryhdyttiin seuraaman yli yhden päivän 
sairauspoissaolon aiheuttaneita tapaturmia. Muutos helpottaa vertailtavuutta muiden 
toimialojen kanssa. Vuoden 2012 luvut osoittavat kaikkien työtapaturmien määrän miljoonaa 
työtuntia kohti.  

 

Palkitseminen 

Tilikauden aikana maksettiin 15.5.2014 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 maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston puheen-
johtajalle on tilikauden aikana maksettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kokous-
palkkiona 800 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.  

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle kertomusvuonna maksettujen palkkojen yhteissumma oli 
541 800 euroa ja vuodelta 2013 maksettu bonus oli 256 487 euroa. Toimitusjohtajalla on 
työnantajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus (vuosimaksu 9 604,50 euroa 
vuonna 2014), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta. 

VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle maksettavissa 
palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä. 

 

Johto ja tilintarkastus 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2014 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi 
vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen. 
Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi edelleen 
Christer Granskog. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Jarmo Kilpelä, Antti Mäkelä, Liisa 
Rohweder ja Tuija Soanjärvi. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Maija Strandberg. Maaret 
Heiskari toimi hallituksen jäsenenä 15.5.2014 asti. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja kokousten 
läsnäoloprosentti oli 98. 

Hallituksen henkilöstövaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen ja jäseniksi 
Christer Granskog, Jarmo Kilpelä ja Liisa Rohweder. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Antti Mäkelä ja jäseniksi Riku Aalto, Tuija Soanjärvi ja Maija Strandberg. Maaret 
Heiskari oli tarkastusvaliokunnan jäsen 15.5.2014 asti. Henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi 
kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 96. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja 
kokousten läsnäoloprosentti oli 92.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12, ja hallinto-
neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Rajamäki. Yhtiökokousta seuranneessa 
hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo 
Korhonen. Hallintoneuvoston jäseninä olivat Christina Gestrin, James Hirvisaari (15.5.2014 
asti), Pertti Hemmilä, Inkeri Kerola, Merja Kuusisto, Asmo Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, 
Riikka Slunga-Poutsalo (15.5.2014 alkaen), Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo 
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Vistbacka. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa, ja jäsenten 
läsnäoloprosentti oli noin 89. 

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 (30.4.2014 asti Esko Salomaa), Rautatievirka-
miesliiton edustaja Seppo Juselius ja VR Akavan puheenjohtaja Veijo Sundqvist.  

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tiina Lind, KHT, JHTT toimi 
päävastuullisena tilintarkastajana 28.11. asti jonka jälkeen tehtävässä on jatkanut Mikko 
Rytilahti KHT, JHTT. 

Maisa Romanainen aloitti VR-konsernin johtoryhmässä matkustajaliikenteen johtajana 
1.11.2014. 

 

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Tammikuussa 2015 VR ilmoitti lopettavansa toiminnot Turun varikolla asteittain vuoden 
loppuun mennessä. Työt siirtyvät kunnossapidon muihin yksiköihin. 

HSL aloitti neuvottelut VR:n kanssa uudesta lähijunaliikenteen sopimuksesta siirtymäkaudelle 
vuosille 2016–2021 ennen kilpailutetun liikenteen alkamista. Neuvottelujen pohjana on VR:n 
HSL:lle toimittama tarjous, joka tuottaisi merkittäviä säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston 
poistumista kesään 2017 mennessä.  

 

Alkaneen vuoden näkymät 

Talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. Liikevaihdon kasvattaminen 
nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Liiketuloksen 
odotetaan heikkenevän vuoden 2014 tasosta. 

Matkustajaliikenteen helmikuun alussa uusiutunut organisaatio lähtee kehittämään toimintaa 
yhä asiakaslähtöisemmäksi pyrkien olemaan suosittu ja kilpailukykyinen matkustusvaihtoehto 
erityisesti kaikilla kotimaan reiteillä. Matkustajaliikenteessä on käynnistetty useita 
hinnoitteluun, kysyntälähtöiseen reittisuunnitteluun sekä viestinnän selkeyteen tähtääviä 
hankkeita. Verkkokauppaa, asiakasohjelmaa ja palvelukokemusta pyritään entisestään 
kehittämään asiakaskokemuksen parantamiseksi samalla kun aktiivista kampanjointia 
jatketaan.  

Vuoden 2015 isoja hankkeita ovat Kehäradan liikennöinnin alkaminen kesällä sekä Tikkurilan 
uuden matkakeskuksen avautuminen tammikuussa. Viimeiset DuettoPlus –ravintolavaunut 
tulevat markkinoille ja antavat näin hyvät lähtökohdat ravintolapalvelujen kehittämiselle.  

Logistiikan näkymät vuodelle 2015 liittyvät vahvasti teollisuuden kasvunäkymiin sekä Venäjän 
taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Toiminnan tehostamista jatketaan määrätietoisesti ja 
samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia nykyisten ja uusien 
asiakkaiden kanssa.  
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Infran ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla, kuitenkin kilpailu 
kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta. Tulevai-
suuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2015 avaavan työkannan ja tiedossa olevien urakka-
kilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetty liiketoiminnan kehitysohjelma 
parantaa yhtiön kannattavuutta. 

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja 
osingonmaksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin omavaraisuusaste oli 
vuoden lopussa 71,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasing-vastuita 82,5 prosenttia.  Myös 
omavaraisuusasteen odotetaan laskevan.   

 

Hallituksen esitys voittovarojen käsittelystä 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 267,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 
26,5 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.  

 


