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VR GROUP LYHYTAIKAISET MAJOITUSPALVELUT SUOMESSA 

 
 
Liite1, K0116-0040 
 
Hankinnan kohteen kuvaus 
 

 
Hankinnan kohteena ovat lyhytaikaiset majoituspalvelut VR Groupin henkilökunnan tarpeisiin 
Suomessa vuosille 2016–2021 (optioineen). Lyhytaikaisella majoituksella tarkoitetaan pää-
sääntöisesti yöpymistä, jonka kesto on 1-4 vuorokautta. 
 
VR Groupin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy ja lisäksi 28 yhtiötä sekä osakkuusyrityksiä 8. 
 
VR-Yhtymä Oy ja sen tytäryhtiöt toimivat rautatie- ja maantieliikenteessä siten, että VR-
Yhtymä Oy on Suomessa ainut rautatieliikenteen harjoittaja. Maantieliikenteessäkin yhtiöt 
ovat Suomen suurimpien joukossa sekä tavaraliikenteen että matkustajaliikenteen osalta.  
  
VR Group koostuu asiakasryhmien ympärille muodostetuista liiketoiminnoista, jotka ovat mat-
kustajaliikenne, kunnossapito, junaliikennöinti, logistiikka, infra (VR Track Oy) sekä Venäjä ja 
kansainväliset toiminnot. Esikuntatoiminnot sekä IT-, talous- ja henkilöstöpalvelut on keskitet-
ty konsernitasolle. 
 
VR Group (jäljempänä VR) on palvelukonserni, jonka palveluksessa työskentelee noin 8500 
työntekijää. Majoittumisia 50 000 joista arviolta n 30 000 on lyhytaikaisia majoittumisia. Anne-
tut arviot perustuvat edellisten vuosien toteutumiin eivätkä sido mihinkään määriin tulevien 
vuosien osalta. 
 
VR Groupissa on myös projektiluontoista työskentelyä muun muassa työmailla ja pidätämme 
oikeuden lisätä kohteita sopimukselle, mikäli tarve on kohteessa, jota ei ole mainittu tässä ku-
vauksessa. 
 
Majoitustarpeet voidaan jakaa pääsääntöisesti seuraaviin kategorioihin: 
 

 työntekijät, jotka majoittuvat mm. ratahuolto ja – korjaustöiden yhteydessä 
 junahenkilökunta, joka lepää vuorojen välissä 
 toimistotyöntekijät  
 koulutukset, joihin osallistuu yleensä henkilökuntaa monelta eri paikkakunnalta, ja nii-

hin liittyy myös kokoustamista majoituspaikassa 
 sidosryhmät 

 
 
Tavoitetilan kuvaus 
 

Majoituspalvelut Suomessa palvelevat erityisesti henkilökunnan ja sen sidosryhmien tarpeita 
työmatkustuksessa. VR:n henkilökunta matkustaa pääasiallisesti junalla ja rautatieaseman 
ja/tai juna-aseman läheisyys paikkakunnalla on erittäin tärkeä valintakriteeri majoituspaikkojen 
valinnalle.  Koska on olemassa paikkakuntia, joissa junat eivät pysähdy, mutta majoitusliikkei-
den tulee sijaita siellä missä henkilökunta liikkuu, tulee tarjottavan majoituspaikan sijaita muun 
paikkakunnalla olevan VR:lle tärkeän kohteen lähietäisyydellä tai kaupungin keskustassa.  
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VR:llä on sopimusmajoituspaikkoja tukeva matkustusohjeistus, jolla pyritään ohjaamaan hen-
kilöstön majoituskäyttäytymistä.  
 
Tavoitetilana on saavuttaa yhteistyössä sopimusmajoituskumppaneiden kanssa mahdollisim-
man korkea sopimusmajoituspaikkojen käyttöprosentti. Odotamme kumppaneidemme kunni-
oittavan VR:n henkilökunnalle tarkoitettuja ohjeistuksia ja toimimaan VR:n kanssa yhteistyös-
sä niiden mukaisesti ja tukemaan henkilökuntaa niiden noudattamisessa. 
 
VR:n tulevien puitesopimusten tarjoajilta tullaan pyytämään kiinteät sopimushinnat kahdeksi 
vuodeksi ja sopimushintojen saatavuus viimeiseen huoneeseen saakka (LRA). 
Tulevat sopimuskumppanit sitoutuvat liittymään VR:n sopimusmatkatoimiston järjestelmän pii-
riin ja tuottamaan hinnat tarjolle tähän varauskanavaan. 
 
VR:n henkilökunta on ohjeistettu tekemään majoitusvaraukset VR:n sopimusmatkatoimiston 
varausjärjestelmän kautta. Henkilökunta tekee varaukset itse tai matkanvaraajien kautta.  
 
Maksutapana on ensisijaisesti maksuaikakortti tai matkatili. 
 
Majoitusliikkeen on raportoitava asiakkaalle kvartaaleittain, siinä muodossa, jonka asiakas 
määrittelee. 

 
Kohteet ja sopimusmajoituspaikkojen määrät   
 

Sopimusmajoitus paikkakuntia on 58 ja tavoite sopimusmajoituspaikkojen määrä on 120 kpl, 
tarkempi listaus arvioiduista majoitusvuorokausista sekä paikkakunta/aluekohtainen luettelo 
tulevista majoituspaikoista on liitteessä 2. 
 
Lopulliset määrät saattavat poiketa tässä määritellyistä arvioista, mikäli on jokin erityinen 
paikkakuntakohtainen syy tähän. Mikäli kaikille mainituille paikkakunnille ei saada tarvittavaa 
määrää sopimusmajoituspaikkoja tällä kilpailutuksella, tullaan ne neuvottelemaan erikseen. 
 
Majoitusliikkeet tullaan järjestämään suositusjärjestykseen kaupunkikohtaisesti. Kaikki majoi-
tusvaraukset ohjataan sopimusmajoituspaikkoihin pääsääntöisesti sähköisten varausjärjes-
telmien kautta.  
 

Sopimusmajoituspaikkojen laatu ja valinta  
 

Kyseessä on erityisalojen hankintadirektiivin 2014/25/EU liitteen XIV mukainen hankinta.”  
 

Majoitusliikkeen tulee sijaita mahdollisimman lähellä rautatie-tai juna-asemalta ja valitun ma-
joitusliikkeen tulee edustaa hyvää keskitasoa liikematkustuksen tarpeisiin ja täyttää VR:n ma-
joituspaikoille asettamat ehdottomat vaatimukset (Liite 3). 
Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin Liitteessä 2 mainittu paikkakuntakohtainen sopimusma-
joituspaikkojen määrä, x2, ehdokkaat valitaan seuraavasti: 
Lyhin etäisyys ilmoitetun rautatie-tai juna-asemalta majoituspaikan pääovelle metreissä on 
ensisijainen ehdokkaiden valintaperuste. Toissijaisesti, jos paikkakunnalla ei ole rautatie-tai 
juna-asemaa, vastaava etäisyys lasketaan kaupungin/paikkakunnan keskustasta. 
 
Majoituspaikassa tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) asiakkaille myytävää majoitus-
huonetta voidakseen päästä VR:n sopimusmajoituspaikaksi. 
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Kilpailutuksen alustava aikataulu 
 

1. Hankintailmoituksen julkaisu vko 28 
2. Ilmoittautuminen päättyy vko 33 
3. Tarjouspyyntö lähetetään valituille toimijoille vko 34 
4. Tarjousten vastaanotto vko 37 

- Tarjousten käsittely 
- Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
- Tarjousten vertailu 

5. Päätösesitykset vko 39 
6. Hankintapäätösten julkaisu vko 40 
7.  Sopimus  

 
  

   
  


