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Markkinatilanne ja toimintaympäristö

Teollisuuden rakennemuutos eli teollisuuden pakeneminen Suomesta sekä avaintoimialojen
kehitysnäkymät Suomessa ja lähialueilla vaikuttivat etenkin logistiikan liiketoiminnan
kehitykseen. Matkustajaliikenteessä suhdannemuutosten vaikutus oli lievempi, mutta se näkyi
kuitenkin matkustajamäärien ja liikevaihdon kehityksessä. Infrayhtiö VR Track toimii täysin
kilpaillussa ympäristössä ja onnistui voittamaan useita merkittäviä urakoita vuonna 2013.

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.
Liikenne- ja viestintäministeriö jatkoi kuluneena vuonna VR:n kaukoliikennesopimusta vuoteen
2024. Sopimuksen ehtona on muun muassa VR:n sitoutuminen mittaviin kalustoinvestointeihin.

Matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja matkustus-
tottumukset, väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen väylästöjen ja liikenne-
palveluiden 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 liikennöintimuotoihin
nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja ylläpitoon näkyvät merkittävästi sekä
matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja täsmällisyydessä että infrarakentamisen
liiketoiminnassa. Pääosin yksiraiteinen ja osin heikkokuntoinen rataverkko lisää junaliikenteen
häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen ja matkustusmukavuuteen.

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

Vuosi 2013 oli VR-konsernille taloudellisesti hyvä vuosi. Vertailukelpoinen liikevaihto kehittyi
positiivisesti edellisvuodesta ja liiketoiminnan tulos parani huomattavasti. Matkustajaliikenne,
logistiikka ja infra paransivat kaikki vertailukelpoista liikevoittoaan.

Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 421,2 miljoonaa euroa (1 437,8 milj. € vuonna 2012).
Vertailukelpoisuutta vuoteen 2012 heikentää logistiikkadivisioonan 1.10.2012 toteutunut
kappaletavaraliiketoiminnan myynti sekä alkuvuonna myydyt pienemmät ulkomaantoiminnot.
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuodesta 2012.

Junaliikenteen asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on tapahtunut selkeä muutos, ja itsepalvelu-
kanavien eli verkkokaupan ja lippuautomaattien osuus myynnistä kasvoi kertomusvuonna
voimakkaasti. Junalippujen hinnoittelu muuttui kesäkuun 2013 alussa. Junavuorojen hinnoittelu
pohjautuu nykyisin enemmän kysyntään, ja samalla VR lisäsi tarjous- ja kampanjahintaisten
matkojen määrää läpi vuoden. Uudistukset koskivat kotimaan kaukoliikennettä.

Matkustajaliikenteen liikevaihdon kehitys oli vahvaa. Siihen vaikuttivat onnistuneet markkinointi-
ja hintakampanjat, jotka nostivat markkinaosuutta etenkin pitkillä reiteillä. Koko vuoden
liikevaihto oli 568,0 miljoonaa euroa (548,2 milj. €). Liikevaihto kasvoi vuoden aikana
3,6 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon kasvua 3,3 prosenttia ja linja-auto-
liikenteen kasvua 8,6 prosenttia. Linja-autoliikenteen kasvussa näkyy menestys pääkaupunki-
seudun paikallisliikenteen tarjouskilpailuissa. Matkustajaliikenteessä tehtiin 98,4 miljoonaa
matkaa vuonna 2013, kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli 3,0 prosenttia. Junaliikenteen matkat
pysyivät edellisvuoden tasolla (69,3 miljoonaa matkaa), autoliikenteen matkat kasvoivat
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11,1 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto laski
1,9 prosenttia ja oli 34,0 miljoonaa euroa (34,6 milj. €).

VR-konsernin logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen
metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. Logistiikan
kokonaiskuljetukset vuonna 2013 olivat 42,1 miljoonaa tonnia. Rautatielogistiikan kokonais-
volyymit nousivat 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Venäjän merkitys rautateitse tapahtuvaan
tavaraliikenteeseen on merkittävä. Yli kolmannes kuljetuksista on Venäjän rajan ylittävää tuonti-,
vienti- ja transitoliikennettä, joka kasvoi vuoden 2013 aikana noin 20 prosenttia.

Logistiikan liikevaihto oli 441,9 miljoonaa euroa ja laski 18,8 prosenttia vuodesta 2012
(544,2 milj. €). Lasku johtuu kappaletavaraliiketoiminnan myynnistä. Vertailukelpoinen
liikevaihto pysyi vuoden 2012 tasolla, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena vallitsevassa
taloudellisessa tilanteessa. Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia, mutta
autoliikenteen liikevaihto laski 48,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen vuonna 2012
myydystä kappaletavaralogistiikasta. Autoliikenteen vertailukelpoinen liikevaihto laski
4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Logistiikka kirjasi vuoden 2013 tulokseen 2,8 miljoonan
euron kuluvarauksen Talvivaaran taloudelliseen riskiin liittyen.

Infran liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vahvan tilauskannan siivittämänä. Liikevaihto oli
340,3 miljoonaa euroa ja kasvoi siten 24,2 prosenttia vuodesta 2012 (273,9 milj. €). Liike-
vaihdon kehitys oli erityisen positiivista rakentamisen liiketoiminnassa.

Konsernin liikevoitto oli 70,6 miljoonaa euroa (52,4 milj. €) ja tilikauden voitto 65,3 miljoonaa
euroa (38,8 milj. €). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden vaikutus
liikevoittoon oli 19,0 miljoonaa euroa (36,0 milj. €). Kertaluontoisista eristä puhdistettu
operatiivinen liikevoitto parani vuodesta 2012 lähinnä tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Konsernin rahoitusasema säilyi koko tilikauden vahvana. Likvidit varat olivat vuoden lopussa
265,3 miljoonaa euroa (207,0 milj. €). Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle
laskettuja yritystodistuksia.

Konserni ei maksanut osinkoja vuodelta 2012.

Liitetietojen kohdassa [24] on esitetty muut tunnusluvut.

Oma pääoma

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

VR-konserni sai päätökseen historiansa suurimman kalustohankinnan kilpailutuksen joulu-
kuussa. VR hankkii 80 uutta sähköveturia, jotka korvaavat vaiheittain 1970-luvulla hankitut
neuvostovalmisteiset ensimmäiset sähköveturit. Sopimus Siemensin kanssa viimeisteltiin
alkuvuodesta 2014. Ensimmäinen kymmenen veturin erä saapuu Suomeen vuonna 2017.
Sarjavalmistus alkaa vuonna 2018. Hankintaan liittyy myös 97 veturin lisätilauksen optio.

Veturihankinta on osa merkittävää kalustoinvestointien sarjaa. VR-konserni on hankkinut ja
hankkimassa lisää nopeaan liikenteeseen soveltuvia kaksikerroksisia matkustajavaunuja.
Lähiaikoina käynnistyy myös uusien dieselvetureiden hankinta.
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Kotimaassa rautatielogistiikka kasvatti tonnikilometrisuoritteissa markkinaosuuttaan
26,5 prosenttiin vuonna 2012 ja kasvu jatkui vuonna 2013. Osuus on Euroopan mittakaavassa
huomattavan korkea. Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys myös
jatkui. Junien täyttöasteen kasvu mahdollisti junakilometrien määrän vähenemisen, vaikka
samanaikaisesti kuljetussuorite tonnikilometreillä mitattuna kasvoi. Vaihtotyötuntien määrä
pieneni kuluneena vuonna. Tähän vaikuttivat aiempaa täsmällisempi kuljetussuunnittelu
yhdessä työmenetelmien kehittämisen ja työntekoa tehostavien teknologioiden laajemman
käyttöönoton kanssa.

Matkustajaliikenteessä vuoden 2013 merkittävimmät panostukset koskivat uusia kalusto-
investointeja. Huhtikuussa lanseerattiin uudet ohjausvaunut, jotka aloittivat kaupallisen
liikenteen elokuussa. Ohjausvaunuja oli vuoden 2013 loppuun mennessä liikenteessä 12
kappaletta. VR on myös tilannut kaikkiaan 26 uutta DuettoPlus-ravintolavaunua.

Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni vuonna 2013. Täsmällisyyteen vaikuttivat merkittävästi
lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset sekä
edellisvuotta pahempi routatilanne keväällä. Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2013 oli
84,7 prosenttia (86,2) ja lähiliikenteen 95,8 prosenttia (93,6). Logistiikan täsmällisyys oli
91,0 prosenttia (91,5).

VR Track kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan huomattavasti vuoden 2013
aikana. VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli erinomainen. Tärkeimpiä projekteja
olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen rakentamissuunnittelu, Kokkola–Riippa-kaksois-
raiteen rakentamissuunnittelu, Eskola–Ylivieska-kaksoisraiteiden rakentamissuunnittelu sekä
Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2013–2014.

Infrarakentamisen liiketoiminnassa  käynnistyi alkukesästä useita uusia työmaita, kuten
Kehäradan päällysrakennetyöt Havukosken liitosalueella, Pohjanmaan radan päällys-
rakennetyöt Ylivieska–Kilpua välillä sekä Vihannin liikennepaikan muutostyöt. Työt jatkuivat
myös jo aiemmin aloitetuissa hankkeissa, kuten Lielahti–Kokemäki-rataosuuden
perusparannus- ja Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakoissa.

Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2013 olivat 185,2 miljoonaa euroa (106,5 milj. €).
Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 63,3 miljoonaa euroa. Investoinnit
junakalustoon olivat 84,0 miljoonaa euroa (50,0 milj. €). IT-investointeja oli 14,3 miljoonaa euroa
(12,9 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 55,7 miljoonaa euroa (22,8 milj. €).

Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut, logistiikan kalusto,
logistiikan terminaali Kouvolassa sekä Oulun varikko. Muut investointimenot olivat käyttö-
omaisuuden korvausinvestointeja. Alkuvuonna hankituista ohjausvaunuista tehtiin leasing-
sopimus syyskuussa.

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt

Junaliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät 1.1.2013 perustettuun Finrail Oy:öön. Finrail Oy on VR-
Yhtymän sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Ohjauspalveluista noin 450 henkeä siirtyi
liikkeenluovutuksen yhteydessä uuteen yhtiöön.
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Speedyex Oy fuusioitiin VR-Yhtymä Oy:öön 31.1.2013. Speedyex hankittiin VR-konserniin
vuonna 2010 ja se on erikoistunut kierrätys-, rakentamis- ja kaupan logistiikkapalveluihin. VR-
Yhtymään fuusioitiin 1.2.2013 myös Rautatieasunnot Oy ja Oy Logis Ab.
VR Track Oy:n Latvian tytäryhtiö SIA VR-Track lakkautettiin 3.12.2013.

VR-Yhtymä Oy ja TDC Oy Finland myivät omistamansa Corenet Oy:n osakekannan
kokonaisuudessa Governia Oy:lle 4.11.2013. Myydystä yhtiöstä VR:n omistus oli 60 prosenttia
ja TDC:n 40 prosenttia. Corenetin liikevaihto oli noin 37 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 170
henkeä.

Vuonna 2013 kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi 11,2 miljoonaa euroa, kauppahintojen
yhteenlasketun summan ollessa 16,6 miljoonaa euroa.

Helmikuussa myytiin Helsingin Teollisuuskadulta kaksi tonttia YIT Rakennus Oy:lle
8,2 miljoonan euron kauppahinnalla. Maaliskuussa NCC Property Development Oy:lle myytiin
Pasilasta tontti sekä rakennus 2,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Syyskuussa Tikkurilasta
myytiin rakennus sekä maa-alueita YIT Rakennus Oy:lle 6,4 miljoonan euron kauppahinnalla.
Kouvolassa ostettiin VR Eläkesäätiöltä maa-alue 4,0 miljoonan euron kauppahinnalla.

Turvallisuus

Vuonna 2013 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei
sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen
johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

Tapaturmataajuustavoite (20,0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden) alitettiin.

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 prosenttia).

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
kuljetuksissa tai muussa toiminnassa tapahdu ympäristöä pilaavia kemikaalivuotoja. Lisäksi
tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä asemien ja junien siisteyteen.

Vuosille 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.
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VR-konserni ilmoitti vuonna 2013 tavoittelevansa 40 miljoonan euron eli noin 8 prosentin
vuosittaisia säästöjä henkilökustannuksista vuoteen 2016 mennessä. Säästöt on määrä
toteuttaa työtä tehostamalla ja tulevaisuuden suurten eläköitymisten kautta. Tehostamis-
tavoitteen toteutuminen on olennaisen tärkeää konsernin talouden ja tulevaisuuden kannalta.

Logistiikan riskeistä merkittävimpiä ovat rakenteelliset muutokset metsäteollisuudessa ja näiden
vaikutukset tuotantovolyymeihin Suomessa, sekä kilpailu Venäjän liikenteessä yhdysliikenne-
sopimuksen mahdollisesti päättyessä. Myös kaivosteollisuuden suunniteltujen investointien
viivästyminen tai jääminen toteutumatta vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin.

Lähiliikenteen kilpailun avautuminen vuonna 2018 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.

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.

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

Henkilöstö

Esimiestyön kehittäminen oli henkilöstöjohtamisen keskeinen teema kuluneena vuonna.
Vuoden aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut esimiesrakenteiden uudistukset ja
esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin valmennuksia ja työpajoja. Edellisvuodesta parantunut
esimiesindeksi oli 3,57 (3,42 vuonna 2012). Henkilöstötutkimukseen vastasi 70 prosenttia
henkilöstöstä (64 prosenttia vuonna 2012).

Muut vuoden pääteemat olivat hyvinvoinnin ja työkyvyn kehittäminen sekä HR-järjestelmien
uudistaminen. Rautatiealan ammatillinen koulutus siirtyi Kouvolan seudun ammattiopistoon
vuoden 2014 alussa.

Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin ammattiliittojen kanssa uudet työehtosopimukset. Sopimus-
ratkaisut pohjautuvat keskusjärjestöjen elokuussa tekemään työllisyys- ja kasvusopimukseen.
VR:n nykyiset sopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Uudet työehtosopimukset
tulevat voimaan kesällä 2014.

VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2013 aikana tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstön
määrä (HTV) oli vuoden aikana keskimäärin 10 234 ja vuoden lopussa 9 898. Corenetin
myyntiin liittyvä henkilövähennys oli n. 170. Liikenteenohjaus eriytyi omaksi tytäryhtiökseen
(Finrail Oy), johon siirtyi 1.1.2013 noin 450 työntekijää. Muutosohjelman tueksi perustettu
muutospooli päätti toimintansa. Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten
periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 514 henkilöä.



VR-Yhtymä Oy:n hallituksen toimintakertomus 1.1.–31.12.2013 6

Henkilöstötunnuslukuja 2011−2013

2011 2012 2013
Henkilötyövuodet keskimäärin 11 391 11 080 10 234
Muutos-% -4,70 -2,70 -7,64
Palkkasumma M€ 469,2 476,4 460,9
Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 98,90 98,20 97,39
Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1,10 1,80 2,61
Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 96,70 96,58 95,99
Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 3,30 3,42 4,01
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46,1 45,6 45,0
Palveluksessa olevan henkilöstön
keskimääräinen työssäoloaika vuosina 20 20 19
Miehiä henkilöstöstä, % 83,10 82,61 82,35
Naisia henkilöstöstä, % 16,90 17,39 17,65
Kehityskeskustelujen kattavuus, % 65 70 78
Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, % 6,30 5,50 5,30
Konsernin tapaturmataajuus *
(kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia kohti) 35,4 31,6 19,1*
Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä 796 928 718

*Konsernin tapaturmataajuus
Laskentatapa muuttui vuoden 2013 alussa, jolloin ryhdyttiin seuraaman yli yhden päivän
sairauspoissaolon aiheuttaneita tapaturmia. Muutos helpottaa vertailtavuutta muiden toimialojen
kanssa. Vuosien 2011 ja 2012 luvut osoittavat kaikkien työtapaturmien määrän miljoonaa
työtuntia kohti.

Palkitseminen

Tilikauden aikana maksettiin 20.3.2013 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 kokouspalkkiona
800 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle kertomusvuonna maksettujen palkkojen yhteissumma oli
528 600 euroa ja vuodelta 2012 maksettu bonus oli 41 000 euroa. Toimitusjohtajalla on työn-
antajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus (vuosimaksu 9 604,50 euroa vuonna
2013), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle maksettavissa
palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä.
Henkilöstölle ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2013. Hyvän tuloksen ansiosta vuonna 2013
tehtiin johdon, henkilöstön ja asiantuntijoiden tulospalkkiovaraus sekä henkilöstön ja
asiantuntijoiden voittopalkkiovaraus. Varauksen suuruus oli yhteensä 10,8 miljoonaa euroa.
Palkitsemisjärjestelmän piirissä on yhteensä 780 asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa.
Henkilöstörahastoon kuuluu 9 940 jäsentä.
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Johto ja tilintarkastus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2013 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, Maaret Heiskari, Antti Mäkelä
ja Tuija Soanjärvi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jarmo Kilpelä ja Liisa Rohweder.
Soili Suonoja ja Markku Tapio toimivat hallituksen jäseninä 20.3.2013 asti. Hallitus kokoontui
11 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 93.

Hallituksen henkilöstövaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen ja jäseniksi
Christer Granskog, Maaret Heiskari ja Jarmo Kilpelä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Antti Mäkelä ja jäseniksi Riku Aalto, Tuija Soanjärvi ja Liisa Rohweder. Maaret Heiskari
oli tarkastusvaliokunnan jäsen 20.3.2013 asti. Soili Suonoja ja Markku Tapio olivat henkilöstö-
valiokunnan jäseniä 20.3.2013 asti. Henkilöstövaliokunta kokoontui viisi kertaa ja kokousten
läsnäoloprosentti oli 85. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja kokousten
läsnäoloprosentti oli 100.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12, ja hallinto-
neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Rajamäki. Yhtiökokousta seuranneessa hallinto-
neuvoston kokouksessa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Korhonen.
Hallintoneuvoston jäseninä olivat Christina Gestrin, James Hirvisaari, Sampsa Kataja
(20.3.2013 saakka), Pertti Hemmilä (21.3.2013 lähtien), Inkeri Kerola, Merja Kuusisto, Asmo
Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka.
Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, ja jäsenten läsnäoloprosentti oli noin 80.

VR-konsernin hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat.
Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Rautatieläisten Liiton puheenjohtaja Vesa
Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elonen, Rautatiealan Teknisten Liiton
puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatievirkamiesliiton edustaja Tarja Turtiainen ja VR Akavan
puheenjohtaja Teppo Sotavalta (20.3. saakka) ja Veijo Sundqvist. (21.3. lähtien).

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja
on Tiina Lind, KHT, JHTT.

VR-konsernin johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista liiketoiminnasta poikkeavia
tapahtumia.

Alkaneen vuoden näkymät

Euroopan talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. VR-konsernin
liiketoiminnan positiivinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2014 alussa ja sen odotetaan
jatkuvan koko vuoden haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Matkustajaliikenteessä panostetaan matkustajamäärien kasvattamiseen sekä yhä parempaan
asiakaskokemukseen. Logistiikan näkymät vuodelle 2014 ovat vahvasti sidottu teollisuuden
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kasvunäkymiin. Kasvunäkymiin vaikuttavat vahvasti kotimaan, mutta myös lähialueiden,
varsinkin Venäjän ja Baltian suhdanteiden kehitys. Toiminnan tehostamista jatketaan määrä-
tietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia nykyisten ja
tulevien asiakkaiden kanssa. Infran ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa
kohtuullisella tasolla, kuitenkin kilpailu kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan
yleisen tilanteen johdosta. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2014 avaavan
työkannan ja tiedossa olevien urakkakilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetty
liiketoiminnan kehitysohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta.

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevat erittäin mittavat kalustoinvestoinnit tulevat
heikentämään sitä jonkin verran.

Hallituksen esitys voittovarojen käsittelystä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 270,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli
10,7 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat
jätetään omaan pääomaan.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.


