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Vastuullisuuden teemat

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

1. Asiakaslähtöisyys

Kaikissa kolmessa liiketoiminnossa kehitettiin vuorovaikutusta ja 
toimintaa asiakkaiden kanssa.

VR Transpoint on rakentanut yhteistyökumppaneidensa kanssa 
uudenlaisia logistiikan kokonaisratkaisuja, joissa on asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti yhdistetty rautatie- ja maantiekuljetuksia 
esimerkiksi satamaoperointiin ja muihin logistiikan lisäpalveluihin.

Asiakas on VR Trackin toiminnan keskiössä. Palveluja ja vuorovaikutusta 
kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa muun muassa 
allianssimuotoisissa hankkeissa sekä asiakastyytyväisyystutkimusten ja 
palautteen perusteella. 

Matkustajaliikenne aloitti lipunmyyntikanavien uudistamisen, jotta 
asiointi olisi sujuvampaa. Kesäkuussa 2016 nopeutettiin useita reittejä 
ympäri Suomen ja samalla lisättiin suoria, vaihdottomia yhteyksiä.

VR Group edistää myös palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien 
vammaispalveluita on kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. VR 
Group on lisännyt yhteistyötä vammaisasiakkaiden parissa, ja toteutti 
syksyllä 2016 ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen 

vammaisasiakkaiden keskuudessa. Kysely tullaan toistamaan vuosittain. 
Vuoden 2017 alussa käyttöön otettiin myös uusi, maksuton 
palvelunumero vammaisasiakkaille.

2. Turvallisuus

Vuonna 2016 vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta vältyttiin. Vakavin 
vaaratilanne oli elokuussa sattunut tavarajunan törmäys tyhjiin 
tavaravaunuihin Oulun ratapihalla. Rautatieliikenteen todennäköisimmät 
ja vaarallisimmat riskit liittyvät tasoristeyksiin sekä ratatyön ja 
liikenteen yhteensovittamiseen. Rautatieturvallisuuden kehittämiseksi 
laadittiin loppuvuodesta 2016 erityinen toimenpideohjelma, joka ulottuu 
vuodelle 2017. 

Konsernin tapaturmataajuustavoite saavutettiin toteuman ollessa 13,0. 
Tavoite oli enintään 15,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.
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3. Henkilöstöstä huolehtiminen

VR Groupissa esimiestyön kehittämiseen on panostettu erityisesti viime 
vuosina, ja esimiestyössä on tapahtunut myönteistä kehitystä monelta 
osin. Henkilöstön mielestä esimiehet antavat palautetta, ovat 
tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Lisäksi he tarttuvat ongelmiin 
aikaisempaa paremmin, viestivät työhön liittyvistä asioista ja huolehtivat 
työturvallisuudesta. Vuonna 2016 esimiehille tarjottiin teema- ja 
verkkovalmennuksia, joiden tavoitteena oli vahvistaa esimiesroolin 
haltuunottoa erilaisine vastuineen ja valtuutuksineen. 

Keväällä 2016 henkilöstö haastettiin mukaan matkakumppaneiksi 
herättelemään keskustelua eri kanavissa talon sisällä ja ulkopuolella. 
Matkakumppanit ovat työstään innostuneita, eri tehtävissä toimivia 
VR:läisiä, jotka haluavat kertoa verkostoissaan omasta työstään ja 
muista yrityksen ajankohtaisista asioista.

4. 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.

Vuonna 2016 päivitettiin ympäristölupausten toteuttamiseksi tehty 
ympäristöohjelma. Ohjelmaan kirjattiin tarvittavat toimenpiteet kaikille 
yksiköille vuosille 2017–2020.

5. Toiminnan läpinäkyvyys

VR Groupilla on oma eettisen toiminnan ohjeistuksensa. Ohjeita 
koskevat pääperiaatteet on viestitty koko henkilöstölle. Lisäksi jokaisen 
tulee suorittaa eettisiä toimintaohjeita koskeva koulutus. Konsernissa on 
myös erillinen lahjonnan vastainen ohjeistus ja siihen liittyvä koulutus 
avainhenkilöille. VR Group edellyttää liikekumppaneiltaan, että ne 
hyväksyvät osana sopimusta VR-konsernin eettiset ohjeet, joihin 
sisältyy lahjonnan vastaista toimintaa koskeva vaatimus.
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VR Group ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen 
tavoitteista ja toimintaohjelmasta vuoteen 2030 asti. Kestävän 
kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden 
poistamiseen ja kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja 
ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Tavoitteita on 17, ja ne 
astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Tavoitteet ovat olennaisia niin 
valtioille, järjestöille kuin yrityksillekin. 

VR Group tulee tarkemmin arvioimaan kestävän kehityksen 
tavoitteet suhteessa liiketoimintaan. Tavoitteet, joiden eteen teemme 
jo nyt töitä, ovat energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen 
hillintään, puhtaaseen ympäristöön, ihmisten hyvinvointiin ja tasa-
arvoisuuteen liittyvät tavoitteet. 
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VR Groupin vastuullisuustavoitteet

• Uudistuva ja laadukas toiminta

• Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen ja sovittujen tehtävien hyvä hoitaminen

• Laadukas, sujuva ja entistä parempi asiakaskokemus, henkilökohtaisen 
asiakaspalvelun kehittyminen

• Yhteistyön tiivistäminen sekä toiminnan ja palvelujen jatkuva kehittäminen 
yhdessä asiakkaiden kanssa

• Digitaaliset palvelut ja kanavat – erityisesti mobiilissa

• Hinnoittelun ja tuotteiden edelleen kehittäminen

• Junamatkustamisen parantunut mielikuva

• Vuoropuhelun lisääminen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä nopea ja 
entistä yksilöllisempi asiakasviestintä

• Toimivien kumppanuussuhteiden rakentaminen ja syventäminen 

• Osaamisen ja uusien palveluiden kehittäminen muuttuvassa 
toimintaympäristössä 

6

• Tapaturmataajuus 14,0

• Vakavien tapaturmien määrä 0

• Vaihtotyöpoikkeamataajuus 
(laskeva trendi)

• Poikkeavat tapahtumat 
junaliikenteessä (laskeva trendi)

• Turvallisuustuokioita 2 800  

• Turvallisuushavaintoja 6 000

TurvallisuusAsiakas
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Henkilöstö

VR Groupin vastuullisuustavoitteet

• Henkilöstökustannukset 
kilpailukykyiset

• Motivoitunut ja osaava 
henkilöstö tukee toiminnan 
tuloksellisuutta

• HR-analytiikka on tasolla, 
joka tukee strategisia 
päätöksiä

• HR-toiminnon taso ja 
tehokkuus paranee

Läpinäkyvyys

• Eettinen ohjeistuksen 
mukainen toiminta

• Toimittajahallinta 
systemaattiseksi ja 
seurantatietojen keskitetty 
seuranta

• Sähkönhankinta 100 % 
uusiutuvista lähteistä

• Ympäristökriteereitä 
käytetty 100 % erityisalojen 
kilpailutuksista (vuonna 
2020)

Ympäristö

• Junaliikenteen energiatehokkuus paranee 20 %

• Uusiutuvan energian osuus yli 60 %

• Ei merkittäviä maaperän pilaantumista 
aiheuttavia vuotoja

• Yli 85 % asiakkaistamme on tyytyväisiä 
siisteyteen junissa ja asemilla

• Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus on alle 15 %

• VR Groupin toimintaa ympäristöystävällisenä 
pitävien määrä kasvaa 2 %

(vuoteen 2020 mennessä, 
lähtötilanne vuosi 2012)
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VR Group, arvonluonnin kuvaus
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Resurssit VR Group Tuotokset Vaikutukset

Inhimillinen ja aineeton pääoma Missio Tuotteet Taloudelliset vaikutukset

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, 
7 898 henkilötyövuotta
Brändi ja maine
Ympäristö-, työterveys- ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät 
Asiakastieto
Kumppanuudet
Sidosryhmäyhteistyö

Perustehtävämme on tarjota asiakkaillemme 
korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä 
matkustamisen ja logistiikan palveluja.
Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin 
tarjoamalla infrarakentamisen palveluja, 
jotka kattavat hankkeen koko elinkaaren.
Toimimme pääasiassa Suomessa, 
Ruotsissa ja Venäjällä.

82,1 milj. matkaa junilla
35,8 milj. matkaa autoilla
36,1 milj. tonnia junilla
4,5 milj. tonnia autoilla*
Laadukas infra

Verot
Osingot valtiolle
Ratamaksu
Palkat ja edut henkilöstölle
Maksut toimittajille ja yhteistyökumppaneille
Investoinnit
Omistaja-arvon nousu
Liikenteen ulkoiset kustannukset

Taloudellinen pääoma Visio Päästöt Ympäristövaikutukset

Tase 2 002 milj. €
Omavaraisuusaste 68,8 %

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

CO2 -päästöt
Nox -päästöt
Hiukkaspäästöt
Lue lisää ympäristötaseesta

Energiatehokkuus
Vähäpäästöiset palvelut
Osallistuminen ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja kiertotalouteen
Materiaalitehokkuus
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Resurssit VR Group Tuotokset Vaikutukset

Tuotannollinen pääoma Strategia Laadukkaat, innovatiiviset ja turvalliset 
palvelut ja ratkaisut asiakkaille

Sosiaaliset vaikutukset

Liikenteen kalusto 
Infrarakentamisen kalusto
Kiinteistöt
Kaluston kunnossapidon fasiliteetit
Toimintaa tukevat tietojärjestelmät ja 
sovellukset

Asiakaslähtöisyys
Kilpailukyky
Kasvu
Toimiva perusta

Matkustajaliikenne junilla ja linja-autoilla
Rautatielogistiikan ja kotimaisen ja 
kansainvälisen maantielogistiikan palvelut 
Infran suunnittelu, rakentaminen ja 
kunnossapito
Ravintola- ja kahvilapalvelut junissa ja 
asemilla
Täsmällisyys
Toimiva ja turvallinen kalusto 
Erinomainen asiakaspalvelu 
henkilökohtaisesti ja digitaalisesti
Sujuva asiakaskokemus
Asiakaspalvelukanavat

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen
Ihmisten tavoitettavuus
Työllistäminen, toimeentulo 
Perusteollisuuden kilpailukyvyn edistäminen
Lisäarvo kumppaneille
Asiakkaiden osallistaminen
Henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi
Brändin arvo

Ulkoiset resurssit Liiketoiminnot

Ostot ja investoinnit
Tavaran- ja palveluntoimittajat 

Matkustajaliikenne
VR Transpoint
VR Track
Pohjolan Liikenne 
Avecra
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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.

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

Maksetut verot, osingot ja viranomaismaksut

Suomen lisäksi konserniin kuuluvia yhtiöitä oli vuonna 2016 rekisteröity Ruotsissa, Venäjällä ja 
Virossa. Konsernin liikevaihdosta suomalaisten yritysten osuus oli 94,0 prosenttia. Vuonna 2016 
konsernin tulos ennen veroja oli 34,3 miljoonaa euroa. Tuloveroja tilikaudella maksettiin 11,1 
miljoonaa euroa. Konsernilla oli vuoden lopussa 3,1 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia 
ja 86,4 miljoonaa euroa laskennallisia verovelkoja.

Verot maksettiin lähes kokonaan Suomeen. Energiaveroja Suomeen maksettiin yhteensä 15,0 
miljoonaa euroa, mikä sisälsi polttonesteiden valmisteveroa 13,3 miljoonaa euroa ja sähkön 
valmisteveroa 1,7 miljoonaa euroa. Rautatieliikenteen kuluttama sähkö on vapautettu 
valmisteverosta.

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

10

VR Group
maksoi Suomeen 
arvonlisäveroa

71,4
miljoonaa euroa
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Osingot, verot ja veronomaiset maksut 2016 (M€)

Osingot 100,0

Tuloverot 11,9

Laskennalliset verot 0,2

Välittömät verot yhteensä 12,0

Rataperusmaksu 40,4

Ratavero 1,0

Investointivero 4,0

Ratavero- ja -maksu yhteensä 45,4

Muut viranomaismaksut (esim. Trafi-lupamaksut) 0,5

Ajoneuvovero 0,3

Liikenteen sähkövero 0,0

Polttonesteiden vero 13,3

Muu sähkövero 1,7

Energiaverot yhteensä 15,0

Valtiolle maksetut yhteensä 173,3

Kiinteistövero 2,2

Eläkemaksut 64,6

Muut henkilösivukulut 31,3

Työnantajamaksut yhteensä 95,9

Arvonlisäverot (myynnit - hankinnat) 71,4

Palkkaverot (enn.pid.) 102,6

Tilikaudelta tilitettävät verot 174,0

Kaikki yhteensä 445,4

Tilitettävistä veroista arvonlisäveroa muodostui tilikaudella 
71,4 miljoonaa euroa ja palkkaveroja 102,6 miljoonaa euroa.

Työnantajamaksut eli eläkemaksut ja muut henkilösivukulut 
olivat yhteensä 95,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tästä 
sosiaaliturvamaksun osuutta on 14,4 miljoonaa euroa.

Osinkoa maksettiin Suomen valtiolle 100 miljoonaa euroa 
vuodelta 2015. Ratavero ja -maksu olivat yhteensä 45,4 
miljoonaa euroa. Summa sisältää rataveroa 1,0 miljoonaa 
euroa ja Kerava–Lahti-rataosalta maksettavan investointiveroa 
4,0 miljoonaa euroa. Muita viranomaismaksuja kuten 
Liikenteen turvallisuusviraston lupamaksuja maksettiin 0,5 
miljoonaa euroa.
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Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys

Tiedot tilikaudelta 2016

Suomi Ruotsi Viro Venäjä Liettua Latvia

Tilikaudelta maksetut verot, M€

tuloverot 8,67 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00

kiinteistöverot 2,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

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

työnantajamaksut 7,52 6,42 0,18 0,23 0,02 0,02

mahdolliset muut verot 20,37 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Tilikaudelta tilitettävät verot, M€

arvonlisäverot, myynnit 232,13 7,40 1,17 0,12 0,05 0,19

arvonlisäverot, hankinnat 153,34 14,47 1,43 0,26 0,05 0,08

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

palkkaverot 95,24 7,09 0,11 0,11 0,01 0,03

lähdeverot 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mahdolliset muut verot 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Liikevaihto maittain eriteltynä, M€ 1 115,14 62,36 8,65 0,57 0,00 0,00

Tulos ennen veroja maittain eriteltynä, M€ 69,64 -36,35 0,10 0,95 0,00 0,00

Henkilöstö maittain eriteltynä 7 428 350 35 85 0 0
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Vastuullisuuden johtaminen

VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja 
integroitu osaksi konsernistrategiaa. Strategisia päätöksiä tehtäessä 
vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon. Arvoista erityisesti 
Asiakas toiminnan lähtökohtana ja Turvallisuus ja vastuullisuus 
luovat perustan vastuullisuustyölle.

Katso lisää strategiasta >

VR Groupille vastuullisuus tarkoittaa asiakkaista, turvallisuudesta, 
henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä toiminnan 
läpinäkyvyyttä.

Asiakkaan kannalta olennaisia asioita ovat muun muassa palveluiden 
luotettavuus, saatavuus, hinnoittelu ja tasa-arvoisuus. Turvallisuus 
tarkoittaa henkilö-, työ-, liikenne- ja tietoturvallisuutta.
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 johtamismallissa lähtökohtana ovat asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhtiöiden, 
liiketoimintayksiköiden ja konsernipalvelujen saumaton yhteistyö. 
Liiketoiminnot on organisoitu asiakasryhmien ympärille. Vastuullisuus 
on kiinteä osa tavoitteellista toimintaa, ja vastuullisuuteen liittyvistä 
suunnitelmista ja toimenpiteistä vastaavat liiketoiminnot ja yksiköt. 

Teemakohtaisissa teksteissä kerrotaan vastuullisuuden johtamisesta 
tarkemmin.

VR Groupissa noudatetaan eettisiä toimintaohjeita. Ohjeita koskevat 
pääperiaatteet on viestitty koko henkilöstölle. Lisäksi jokaisen tulee 
suorittaa eettisiä toimintaohjeita koskeva koulutus. Vuoden 2016 
loppuun mennessä koulutuksen oli suorittanut 75 prosenttia VR 
Groupin Suomen henkilöstöstä. Ruotsissa vastaava luku oli 83 
prosenttia. VR Groupin eettiset toimintaohjeet sisältävät myös 
ohjeistuksen lahjonnan vastaiseen toimintaan. Konsernissa on myös 
erillinen lahjonnan vastainen ohjeistus ja siihen liittyvä koulutus 
avainhenkilöille. VR Group edellyttää liikekumppaneiltaan, että ne 
hyväksyvät osana sopimusta VR Groupin eettiset ohjeet, jotka 
sisältävät myös lahjonnan vastaista toimintaa koskevan 
vaatimuksen.  

Katso lisää: VR-konsernin eettiset toimintaohjeet > (Code of 
Conduct)

13VR Group vastuullisuusraportti 2016   |

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vr-group-yrityksena/arvot-ja-strategia/
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vastuullisuus/talous/eettiset-toimintaohjeet/


Olennaisuus

VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat nousevat tärkeimpien 
sidosryhmien odotuksista konsernin toimintaa kohtaan.

VR Group on päivittänyt vastuullisuustoimintaansa liittyvät 
olennaisimmat asiat vuonna 2014. Ulkoisilta sidosryhmiltä ja 
henkilöstöltä kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuulliselle 
VR Groupille. Vastaajina oli kuluttaja- ja yritysasiakkaita, 
henkilöstöä, viranomaisia ja poliittisia päättäjiä sekä 
kansalaisjärjestöjen ja median edustajia. Valtaosa 
kommenteista koski matkustajaliikennettä. 

Olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelyprosessin aikana 
järjestettiin työpajoja sekä asiantuntijoille että VR Groupin 
johtoryhmälle. Näissä työpajoissa muotoiltiin yrityksen oma 
näkemys vastuullisuudesta.

Olennaisuuden määrittelyssä yhtenä tärkeänä näkökulmana oli 
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. 
Olennaisten teemojen pohjalta valittiin myös seurattavat 
avaintunnusluvut ja raportoitavat GRI-indikaattorit.

Olennaisuusmäärittelyn tulokset otetaan huomioon 
strategiatyössä.
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Vastuullisuuden teemat Näkökohdat Olennaiset GRI-näkökohdat Raportointirajaus

Turvallisuus                        Asiakasturvallisuus, henkilöstön turvallisuus, 
liikenneturvallisuus, tietoturva

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus, työterveys 
ja työturvallisuus, yksityisyyden suoja

Konsernin Suomen toiminnot, 
tapaturmatiedoissa mukana myös VR Track
Sweden AB ja Transpoint International

Asiakas 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

Toiminnan läpinäkyvyys 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

Henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön 
osaaminen, hyvä työnantaja

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet, 
koulutus, työllistäminen, monimuotoisuus ja 
tasavertaiset mahdollisuudet, tasa-arvoinen 
palkitseminen

Konsernin Suomen toiminnot

Ympäristö 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
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Sidosryhmät 
ja jäsenyydet 
järjestöissä 
VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja 
konsernin yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi. 
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.



Julkiset sidosryhmät

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 Euroopan Unionissa 
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. Neljäs rautatiepaketti 
hyväksyttiin vuoden 2016 aikana. Seuraava vaihe on saattaa 
rautatiepaketin säännökset kansallisesti voimaan. 
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Liiketoiminnalliset sidosryhmät

VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, 
henkilöstö ja liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla 
on henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita myös ulkomailla. Tärkeitä 
sidosryhmiä ovat myös kaupungit ja maakunnat, joiden kanssa 
käydään aktiivista vuoropuhelua.

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 
Group on lisännyt yhteistyötä vammaisasiakkaiden parissa ja toteutti 
syksyllä 2016 ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen 
vammaisasiakkaiden keskuudessa. VR Groupin tavoitteena on 
ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia 
vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaismatkustajille tehdään 
vuosittain laaja kyselytutkimus vammaismatkustajille tarkoitetuista 
palveluista palvelujen edelleen kehittämiseksi.  

VR Transpoint työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa 
tehokkaiden logistiikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyöhön 

kuuluu myös laajoja toimenpideohjelmia muun muassa 
turvallisuudesta ja koulutuksesta. Yhteisillä 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. 

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.
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Jäsenyydet

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 Palvelualojen työnantajat Paltan jäsen. 
Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen 
yritystoiminnan verkostoon. 

VR Group on jäsenenä Climate Leadership Council (CLC) -
yhdistyksessä. 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 vähenemisen tuomiin 
uhkiin.

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, Suomalais-
Amerikkalaiseen kauppakamariin ja BuildingSMART Finlandin infran, 
kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen toimialaryhmiin. VR Track on 
myös älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry:n verkostojäsen. 
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.
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Kansainvälisyys

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 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.
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Sidosryhmät Aiheet Kanavat

Julkiset sidosryhmät

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 Keskustelut EU:n komission, Euroopan parlamentin ja 
EU:n rautatieviraston 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

Liiketoimintaan liittyvät toimijat

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.

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.
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Sidosryhmät Aiheet Kanavat

Liiketoimintaan liittyvät toimijat

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

Konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat

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 ja CIT:n
toimintaan sekä IVY-maiden rautatieneuvostoon.

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
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Asiakas-
lähtöisyys

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



Asiakaslähtöisyys VR:ssä

Helmikuussa 2016 junalippujen hintaa laskettiin pysyvästi 
keskimäärin neljänneksellä ja hinnoittelua yksinkertaistettiin. Uudet 
hinnat otettiin hyvin vastaan: matkamäärät VR:n omassa 
kaupallisessa liikenteessä kasvoivat 8,2 %. Ydinreiteillä kasvu oli 
vielä vilkkaampaa. Junat kulkevat nyt myös aiempaa täydempinä, 
täyttöaste kasvoi kaupallisessa liikenteessä yli 22 %.

VR aloitti lipunmyyntikanavien uudistamisen, jotta asiointi olisi 
sujuvampaa. Syksyllä julkaistiin uusi VR lähijunat -mobiilisovellus, 
josta voi ostaa VR lähiliikenteen kertalippuja. Samalla tuotiin 
lähiliikenteen liput ostettavaksi vr.fi-verkkokauppaan. Vuonna 2017 
VR valmistelee verkkokaupan, VR Mobiilin ja automaattien 
uudistamista. Myös asiakkaille suunnattua viestintää parannetaan: 
tulevaisuudessa esimerkiksi tieto häiriötilanteista on nopeampaa ja 
yksilöllisempää. 

Hinnan lisäksi matka-aika on asiakkaille erittäin tärkeä. Kesäkuussa 
2016 nopeutettiin useita reittejä ympäri Suomen ja samalla lisättiin 
suoria, vaihdottomia yhteyksiä. Esimerkiksi Helsingistä Ouluun 
matka-aika nopeutui yli puoli tuntia. Nopeutukset ovat näkyneet 
kasvaneina matkamäärinä etenkin isojen kaupunkien välillä. Syksyllä 
2016 lisättiin VR-lähiliikenteen vuoroja ja aikatauluja muutettiin 
palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tehdyissä muutoksissa 
on huomioitu muun muassa kysely, johon vastasi yli 8 000 VR:n 
kanta-asiakasta. 

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/vr-
lisaa-junavuoroja-vyohykeliikenteeseen-asiakkaiden-toiveesta-
160620161314/

Kesästä 2016 lähtien kaikissa kaukoliikenteen junissa on ollut 
ravintolapalvelut. Vuonna 2017 raiteille tuodaan entistä 
viihtyisämmät ravintolavaunut ja maistuvampi valikoima. Uuden 
ravintolavaunun suunnittelussa on hyödynnetty junissa ja 
sosiaalisessa mediassa toteutettujen asiakaskyselyjen tuloksia. 
Asiakkaat pääsevät testaamaan uutta vaunukonseptia keväällä 2017. 

Syyskuussa Helsingissä järjestettiin iso Ovelta ovelle -hackathon, 
jossa VR yhdessä startup-yritysten kanssa ideoi matkaketjuihin 
liittyviä asiakaspalvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia. VR myös 
lanseerasi matkaketjuihin liittyvät tavoitteensa, joiden eteen 
jatketaan työskentelyä vuonna 2017. VR haluaa rakentaa 
yhteistyökumppaneiden kanssa matkaketjut koko Suomeen 
yhdistämällä eri kulkumuotoja junamatkaan. Visiona on viedä 
asiakkaat tulevaisuudessa ovelta ovelle, samalla lipulla. 

Matkustusmukavuus on VR:n asiakkaille tärkeä syy valita juna. 
Vuonna 2016 otettiin Kolarin reitillä käyttöön uutta 
makuuvaunukalustoa.  Uusissa kaksikerrosvaunuissa on ilmastointi, 
sähköpistokkeet, langaton VR:n junaverkko, ja ne ovat esteettömiä. 
VR on myös aloittanut Ekstra-luokan kehittämisen, jotta se palvelisi 
etenkin työ- ja liikematkustajia entistä paremmin. 
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Kaukoliikenteessä käynnistettiin asiakaspalvelun kehitysohjelma, 
jonka tavoitteena on entistä parempi ja monipuolisempi palvelu 
junissa ja asemilla. Lähiliikenteen uusi asiakaspalvelumalli tulee 
käyttöön vuonna 2017. Avecran koko henkilöstö kävi läpi 
myyntivalmennukset, jotka jatkuvat vuonna 2017.

Palveluita kehitetään aiempaa ketterämmin, yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Tavoitteena on entistä sujuvampi, helpompi ja yksilöllisempi 
asiakaskokemus. VR:n Asiakasteknologiat-tiimi hyödyntää 
asiakkaista koostuvaa testiyhteisöä uusien digitaalisten palveluiden 
kehittämisessä – ja asiakkaat pääsevät vaikuttamaan palveluiden 
kehitykseen jo alkuvaiheessa. Uusia palveluita tuodaan saataville 
aiempaa nopeammin ja niitä kehitetään edelleen asiakaskokemusten 
avulla.

VR:n kanta-asiakasohjelma Veturissa on jo yli miljoona jäsentä, joille 
tarjotaan jatkuvasti erilaisia etuja ja tarjouksia 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Veturia kehitetään ja uudistetaan 
2017. Asiakkaille tuodaan entistä laajemmin yksilöityjä palveluita. 
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-
tiedotteet/vrlle-jo-miljoonas-kanta-asiakas-260420160725/

Asiakastyytyväisyys on kasvussa

Joulukuussa 2016 yli 80 % asiakkaista oli tyytyväisiä tai erittäin 
tyytyväisiä kaukoliikenteen palveluihin. Yhä useampi myös 

suosittelisi palvelua. Erityisen myönteistä palautetta saivat 
konduktöörit ystävällisyydestä, palvelualttiudesta ja 
asiantuntemuksesta. Matkustajat arvostavat myös matkustamon 
siisteyttä ja matkan turvallisuutta. (Lähde: Taloustutkimuksen 
asiakastyytyväisyystutkimus.) 
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-
tiedotteet/vrn-asiakkaat-entista-tyytyvaisempia-110120171409/
VR:n operoimassa HSL-liikenteessä asiakastyytyväisyys oli 2016 
88,4 %. VR menestyy myös kansainvälisessä vertailussa, tuore EU-
komission selvitys kertoo asiakastyytyväisyyden olevan parasta 
eurooppalaisessa raideyhtiövertailussa. Lue lisää EU-selvityksestä. 
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-
tiedotteet/eu-selvitys-suomen-rautatiejarjestelma-euroopan-karkea-
211220161147/

VR:lle on tärkeää tarjota sujuva matka kaikille ja huomioida 
erityisryhmien tarpeet. VR:n vammaispalvelut ovat joukkoliikenteen 
laajimmat. Ne on kehitetty yhdessä alan järjestöjen ja viranomaisten 
kanssa. Vuonna 2016 VR ja vammaisjärjestöt tapasivat sekä 
toteuttivat yhdessä asiakaskyselyn. Vuoden 2017 alussa otettiin 
käyttöön uusi, maksuton palvelunumero vammaisasiakkaille, 
avustuspalvelun odotusaikaa lyhennettiin ja VR:n verkkosivujen 
palveluja parannettiin. Lue lisää 
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/vr-
parantaa-vammaisten-palveluja-junissa-251020160900/
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Asiakkuuden johtaminen VR:ssä

Tavoitteet, onnistumiset ja haasteet asiakaspalvelussa

VR:n tavoitteena on olla johtava matkapalvelujen tuottaja, joka tarjoaa erinomaisen asiakaskokemuksen 
sekä henkilökohtaisissa että digitaalisissa kanavissa. VR tähtää siihen, että yhä useampi valitsee junan. 
VR liikuttaa ihmisiä siellä, missä joukkoja on, ja on ratkaisemassa innovatiivisin keinoin liikkumista 
sielläkin, missä joukkoja ei ole.

+ Asiakasmäärät kääntyivät vahvaan kasvuun uudistetun hinnoittelun ja nopeutettujen reittien 
ansiosta. Myös Allegron matkamäärät ja junien ravintolapalveluiden käyttö ovat kasvussa.

+ Asiakastyytyväisyys on kasvussa kaukoliikenteessä – yhä useampi myös suosittelisi 
kaukoliikenteen palveluja muille. Myös HSL-lähiliikenteen junien asiakkaat ovat aiempaa 
tyytyväisempiä.

+ Nopea ja toimiva 4G-junaverkko on kerännyt kiitosta asiakkailta – etenkin työmatkustajat 
arvostavat palvelua. 

+ Poikkeustilanteiden hoitoa on kehitetty muun muassa uusilla asiakaspalvelumalleilla. Haastaviin 
talviolosuhteisiin on varauduttu laajasti ennakkoon ja tarvittaessa aikatauluja sopeuttamalla. 

+ Uusia tuotteita ja palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa – asiakkaat testaavat ja 
antavat palautetta palveluista jo kehitysvaiheessa. Asiakaskyselyjen tuloksia käytetään muun 
muassa reittien ja uusien junakonseptien suunnittelussa. 

+ Kanta-asiakasohjelma Veturissa on jo yli miljoona jäsentä. Jatkossa veturilaisille suunnattavat 
palvelut ja edut monipuolistuvat entisestään. 

- Kaukoliikenteen täsmällisyydessä on yhä haasteita, johtuen muun muassa laajoista ratainfran 
häiriöistä. Täsmällisyyttä kehitetään yhteistyössä rataverkosta vastaavan Liikenneviraston kanssa.

VR tähtää 
siihen, että

yhä 
useampi 
valitsee 
junan.

VR saa paljon 
asiakaspalautetta. 

Niistä ja hyvityspyynnöistä 
voit lukea lisää 

verkkoraportistamme >
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Mahdollisuudet ja riskit asiakaspalvelussa

+ Junamatkustaminen on turvallista, mukavaa, ympäristöystävällistä ja aiempaa sujuvampaa 
nopeutettujen reittien ansiosta. Reittiverkostoa ja tuotteita kehitetään asiakkaiden 
matkustustarpeiden mukaan, mikä lisää junamatkustamisen houkuttelevuutta entisestään. 
Junassa matka-ajan voi hyödyntää haluamallaan tavalla – monipuolisia palveluita hyödyntäen. 

+ Uudistettu kalusto mahdollistaa nopean ja mukavan matkustamisen. Suunnitteilla oleva 
ravintolavaunukonsepti sekä Ekstra-luokan ja hyttien uudistukset lisäävät viihtyvyyttä matkan 
aikana. 

+ Matkaketjujen avulla voidaan asiakkaille tulevaisuudessa tarjota matka ovelta ovelle, yhdellä 
lipulla. Kumppanuudet ja innovaatiot tuovat VR:n palvelut myös sinne, missä raiteita ei ole. 

+ VR panostaa asiakaspalveluhenkilökunnan valmentamiseen ja henkilöstön työkalujen 
kehittämiseen. 

+ Asiakkaille tuodaan uusia digitaalisia palveluja. Vuonna 2017 valmistellaan verkkokaupan, VR 
Mobiilin ja automaattien uudistamista, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa entistä nopeamman ja 
sujuvamman asioinnin. Samalla palvelut eri kanavissa monipuolistuvat: asiakkaille on tarjolla 
entistä yksilöllisempiä palveluja ja viestintää.

- Joukkoliikenteessä voimakas hintakilpailu jatkuu, mikä vaatii palvelujen ja toimintamallien 
ketterää kehittämistä jatkuvasti. 
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Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuden johtaminen VR Transpointissa

VR Transpointin toiminnassa asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan 
liiketoiminnan, toimitusketjun ja toimialan ymmärrystä. VR 
Transpointin tavoitteena on tarjota sellaisia logistiikkaratkaisuja, 
jotka paitsi vastaavat asiakkaan tarpeisiin myös tuovat lisäarvoa 
tämän liiketoiminnalle. Onnistumisen kannalta keskeistä on 
yhteistyön tiivistäminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen yhdessä 
asiakkaan kanssa.  

Asiakaslähtöisyys merkitsee myös asiakkaiden odotuksiin 
vastaamista ja sovittujen tehtävien hyvää hoitamista: asioinnin 
helppoutta ja sujuvuutta, toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta, 
täsmällisyyttä ja toimitusvarmuutta sekä vastuullisuutta ja 
luotettavuutta. VR Transpoint tekee jatkossa aiempaa tarkempia 
palvelulupauksia, joissa sitoudutaan asiakaskohtaisesti yhteisiin 
tavoitteisiin. 

VR Transpoint ottaa tarvittaessa laajemman vastuun asiakkaan koko 
logistiikkaketjusta ja sen eri vaiheiden yhteensovittamisesta, mikä 
helpottaa ja tehostaa kokonaisuuden hallintaa. Kokonaisvastuun 
kantaminen ja laajemmat logistiikkaratkaisut edellyttävät toimivan ja 
tehokkaan kumppaniverkoston rakentamista, esimerkiksi 
tavarankäsittelyyn ja satamaoperointiin. Tavoitteena ovat 
kumppanuussuhteet, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.   

Muuttuvan toimintaympäristön ja kiristyvän kilpailun keskellä on 
tärkeää tunnistaa kasvun mahdollisuuksia ja löytää uudenlaisia 
tehokkaita toimintatapoja. On keskeistä, että VR Transpoint pystyy 

reagoimaan nopeasti asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin 
tarpeisiin. Tämä edellyttää joustavia kuljetusmalleja, monikäyttöistä 
kalustoa sekä uusia taitoja ja raja-aitojen ylittämistä organisaatiossa. 

Toimenpiteitä vuonna 2016

VR Transpoint on rakentanut yhteistyökumppaneiden kanssa 
uudenlaisia logistiikan kokonaisratkaisuja, joissa on asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti yhdistetty rautatie- ja maantiekuljetuksia 
esimerkiksi satamaoperointiin ja muihin logistiikan lisäpalveluihin. 
Tiivistynyt yhteistyö on lisännyt ymmärrystä asiakkaiden 
liiketoiminnan ja koko logistiikkaketjun vaatimuksista sekä 
parantanut kokonaisuuden hallintaa.

Rautatielogistiikan palvelukeskuksen tiimijako on uudistunut. 
Suurella osalla asiakkaista on nyt suora yhteys nimettyihin 
palveluneuvojiin, jotka hoitavat asiakkaiden rautatiekuljetuksiin 
liittyviä päivittäisiä asioita ja varmistavat kuljetusketjun toimivuuden. 
Uudistus on helpottanut yhteydenpitoa, lisännyt asiakkaan toiminnan 
tuntemista ja tehnyt asioiden hoidosta sujuvampaa. 
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Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuden johtaminen VR Transpointissa

Rautatielogistiikka on kiinnittänyt huomiota häiriötilanteiden parempaan ja 
asiakaslähtöiseen hallintaan sekä poikkeustilanteiden asiakastiedottamiseen. Samassa 
yhteydessä on päätetty toiminnan uudelleenorganisoinnista ja asiakastiedottamisen 
resurssien vahvistamisesta. Toimintamallia on lähdetty kehittämään asiakastarpeiden 
pohjalta pilottiasiakkaiden kanssa. 

Turvallisuusyhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa on tiivistynyt. Rautatie-
ja maantieliikenteessä on järjestetty yhteisiä turvallisuuden riskikartoituksia ja koulutusta 
muun muassa kaluston käsittelyyn ja kuormaukseen.

VR Transpoint on ryhtynyt kehittämään uudentyyppisiä, monikäyttöisiä kalustoratkaisuja, 
jotka vastaavat asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi 
muunneltavat Finnowagon-vaunualustat, joiden päälle voi kuormata erilaisia kontteja, ja 
diesel-apumoottoreilla varustetut Vectron-sähköveturit mahdollistavat uudenlaiset 
tehokkaat ja joustavat toimintamallit tulevaisuudessa. 

VR Transpoint on jatkanut teknologioiden, tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen 
kehittämistä. Ratapihatyössä on otettu käyttöön tablet-tietokoneet. Rautatielogistiikan 
tietojärjestelmiä ja prosesseja uudistava Ralli-hanke on edennyt loppusuoralle. Tavoitteena 
on toiminnan tehostaminen, läpinäkyvyyden lisääminen ja tiedonkulun parantaminen 
logistiikkaketjussa.  

Tyytyväisyys VR Transpointin palveluihin on pysynyt hyvällä tasolla ja kehittynyt 
myönteiseen suuntaan. Viimeisimmässä, uudistuneessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa 
VR Transpoint sai kokonaisarvosanan 3,85, kun edellisen vuoden vertailukelpoinen tulos oli 
3,82. Asiakkaat antoivat parhaat arvosanat henkilökunnan palvelualttiudesta, lupausten 
pitämisestä ja luotettavuudesta yhteistyökumppanina.
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Asiakaslähtöisyys VR Trackissä

Asiakas on VR Trackin toiminnan keskiössä. Palveluja ja 
vuorovaikutusta kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa muun 
muassa allianssimuotoisissa hankkeissa sekä 
asiakastyytyväisyystutkimusten ja palautteen perusteella.

Asiakkuuden johtaminen

Asiakaspalvelulle asetetut tavoitteet  

Palvelujen jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa

VR Track on nostanut asiakaslähtöisyyden ja asiakkaille annetut lupaukset 
toimintansa keskiöön. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille turvallisia ja 
laadukkaita infra-alan palveluja. Palveluja kehitetään yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa päivittäin yksittäisissä projekteissa ja 
allianssimuotoisissa hankkeissa. Allianssihankkeessa osapuolien yhteisenä 
tavoitteena on suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Näitä oppeja VR Track
tuo käytäntöön ja jalostaa myös muussa toiminnassaan.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä vuosittain. Vuonna 2016 tutkimuksen 
rakennetta yksinkertaistettiin ja kysymysten määrää vähennettiin. 
Asiakastyytyväisyyden kehitystä esittävässä kaaviossa arvosanat on 
päivitetty vastaamaan vuoden 2016 kyselyä.
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Vuonna 2016 asiakastyytyväisyydessä ei ylletty edellisvuoden tasolle. 
Palautteen perusteella eniten kehitettävää on resursoinnissa, 
aikataulujen pitävyydessä ja palvelujen saatavuudessa. Saatu palaute 
on analysoitu huolellisesti, ja VR Track on aloittanut konkreettisten 
toimenpiteiden toteuttamisen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. 

Vuonna 2017 asiakastyytyväisyyden kehitystä seurataan kvartaaleittain 
kevyemmällä mittaroinnilla, ja loppuvuodesta toteutetaan laajempi 
vuosittainen mittaus.

Vuoropuhelun lisääminen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

VR Track on systemaattisesti kehittänyt asiakasvuorovaikutustaan, 
erityisesti projektiyhteistyötä asiakkaiden kanssa. Vuoden 2016 aikana 
panostettiin muun muassa projektihenkilöstön asiakaslähtöisyyteen ja 
viestintään. Myös vuorovaikutteista sidosryhmäviestintää kehitettiin 
etenkin sosiaalisen median kanavissa sekä lanseeraamalla ulkoinen 
sidosryhmäjulkaisu www.attracktive.fi aktivoimaan keskustelua muun 
muassa infra-alan toimijoiden kesken. 

Onnistumiset ja haasteet 

+ Vuoden 2016 asiakastyytyväisyystutkimuksen parhaimpia 
onnistumisarvosanoja saivat muun muassa liikenne- ja 
työturvallisuus, ammattitaito ja asiantuntemus sekä asiakkaan 
toiminnan ymmärtäminen.

+ VR Track toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Muun 
muassa allianssimuotoiset hankkeet ovat lisänneet 
asiakasymmärrystä ja vakiinnuttaneet entistä asiakaslähtöisempiä 
toimintatapoja. Varmistamme henkilöstön valmiuden tuleviin 
allianssikumppanuuksiin jatkuvalla koulutuksella ja valmennuksella.

+ Vuonna 2016 yhtiö valmisteli uuden kunnossapidon 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmän myötä 
toimintatapoja voidaan yksinkertaistaa, tehostaa ja yhdenmukaistaa 
ja näin vastata entistä paremmin asiakkaiden vaatimuksiin esimerkiksi 
tiedon reaaliaikaisuuden ja avoimuuden osalta.
Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 
2017 aikana. Se tukee merkittävien asiakasprojektien käynnistymistä 
ja toteuttamista. Käyttöönotto edellyttää kunnossapidon 
toimintatapojen muutosta ja merkittävää panostusta henkilöstön 
kouluttamiseen. 

+ Materiaalit-liiketoiminta organisoitiin uudelleen, jotta se palvelee 
asiakkaita paremmin.

- Asiakastyytyväisyyden hyvä kehitys pysähtyi ja asiakastyytyväisyys 
laski päätyen tasolle 3,99 (4,18). Tavoitteena on palauttaa 
asiakkaidemme luottamus lisäämällä yhteistyötä. Sisäisissä 
prosesseissa on edelleen kehitettävää, ja niitä hiotaan erilaisilla 
kehitystoimenpiteillä palvelemaan paremmin loppuasiakkaiden 
tarpeita. 
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Turvallisuus

Turvallisuus on jokapäiväistä työtä. Se tarkoittaa 
vastuuta matkustajiemme, asiakkaidemme 
kuljetusten, oman henkilökuntamme ja ympäristön 
turvallisuudesta.

Turvallisuustyöllä varmistamme 
toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.



Turvallisuus VR Groupissa vuonna 2016

VR Groupin turvallisuustoiminta varmistaa strategian 
toteutumisen muun muassa riskiarviointeihin pohjaavilla 
yhtenäisillä toimintamalleilla. Liiketoimintaa tukevat 
kiinteästi kaikki turvallisuuslajit: liikenneturvallisuus, 
työturvallisuus, yritysturvallisuus, tietoturvallisuus ja 
yrityksen riskienhallinta. 

Vuoden aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai 
henkilökunnan kuolemaan johtanutta onnettomuutta 
juna- tai vaihtotyöliikenteessä. Liikenteessä tapahtui 
kaksi vakavaa onnettomuutta. Vakavin onnettomuus oli 
elokuussa sattunut tavarajunan törmäys tyhjiin 
tavaravaunuihin Oulun ratapihalla. Maaliskuussa 
siirtoajossa ollut veturi törmäsi vaunusta pudonneeseen 
teräskelaan ja suistui raiteilta. Vuoden 2016 aikana 
tapahtui kaikkiaan 29 tasoristeysonnettomuutta, joissa 
kuoli 7 henkilöä.

Poikkeamien määrä vaihtotöissä pysyi edellisen vuoden 
tasolla. Junaliikenteessä poikkeamien määrä nousi 
erityisesti väärien kulkuteiden, seis-opasteiden 
ohitusten ja törmäysten osalta. Rautatieturvallisuuden 
kehittämiseksi laadittiin loppuvuodesta 2016 erityinen 
toimenpideohjelma, joka ulottuu vuodelle 2017. 

Rautatietoiminnan sääntelymuutokset astuivat voimaan 
kesäkuussa 2016. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
rooli muuttui entistä enemmän valvovaksi 
viranomaiseksi, ja osa määräyksistä korvattiin VR 
Groupin itse laatimilla ohjeilla. Kattava prosessi 
liikenneturvallisuustehtävissä olevien henkilöiden 

kouluttamisesta ja osaamisen varmistamisesta uusien 
ohjeiden mukaiseen toimintaan vietiin onnistuneesti läpi 
kevään 2016 aikana. 

Konsernin tapaturmataajuustavoite saavutettiin: tavoite 
oli 15,5 ja toteuma 13,0 (tapaturmaa miljoonaa 
työtuntia kohden). Positiivinen kehitys 
tapaturmataajuudessa useamman edellisen vuoden 
aikana on ollut merkittävää. 

Käynnissä olevan turvallisuusohjelman mukaisesti 
toiminnan kehittäminen perustuu ennakoivaan ja 
päivittäiseen turvallisuustyöhön. Tavoitteena on 
yrityskulttuuri, jossa jokainen työntekijä ymmärtää 
turvallisuuden merkityksen työssään ja osaa 
työskennellä turvallisesti. 

Käytännön toimina kulttuurin parantamisesta 
liiketoiminnoissa näkyvät esimerkiksi 
turvallisuustuokiot, joita esimiehet pitivät viime vuotta 
enemmän, sekä henkilöstön tekemien 
turvallisuushavaintojen määrä, joka ylitti tavoitteen 
selvästi. 

Turvallisuuskulttuurin kehittymiseen tähtää myös 
Inhimillinen tekijä rautatiealalla -ohjelma, jonka avulla 
pyritään kasvattamaan tietoisuutta ja ymmärrystä 
monen eritasoisen inhimillisen toiminnan vaikutuksista 
turvallisuuteen. 
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Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuus on yksi VR Groupin 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 
rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmällä. 

Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. 
Ohjelma sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman 
toteutuminen vahvistetaan hyvinvoinnin ja työterveyden 
johtamisjärjestelmällä.

Turvallisuusjohtaja vastaa turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisestä ja 
koordinoinnista sekä konsernitason turvallisuusohjeista. Liiketoimintajohtajat 
vastaavat liiketoimintojensa turvallisuudesta, turvallisuusvastuiden 
määrittelystä sekä liiketoiminnon käytössä olevan liikkuvan kaluston 
liikennekelpoisuudesta ja kunnossapidon järjestämisestä.
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Turvallisuus lukuina 2016 

Edellisvuosien tapaan 
myös vuonna 2016 
vältyttiin kuolleilta tai 
vakavasti 
loukkaantuneilta 
matkustajilta. 
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CASE: Inhimillinen tekijä – ihmisen 
näkökulma turvallisuuden tekemisessä

Mikä on inhimillinen tekijä?

Turvallisuusajattelun uusi näkökulma, inhimillinen tekijä, 
avaa kiinnostuksen ja halun ymmärtää ihmisen toimintaa ja 
sen vaikutuksia operatiivisessa ympäristössä. Työssä osataan 
helposti tunnistaa työvälineisiin ja työskentelyolosuhteisiin 
liittyviä vaaratekijöitä. Inhimillisen tekijän huomioimisella 
monipuolistetaan näkökulmaa ihmisen toimintaan liittyen. 

Inhimillisillä tekijöillä (engl. human factors) tarkoitetaan 
kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten työhön tai 
toimintaan. Yksilötason tekijöitä ovat muun muassa 
työnhallinta, tilannetietoisuus, tarkkaavaisuus, riskinotto, 
väärinymmärrys, motivaatio, stressi ja väsymys. 
Työtoimintatasolla näkökulma laajennetaan esimerkiksi 
töiden organisointiin ja sovittuihin työmenetelmiin ja 
ohjeisiin. Ryhmätasolla puolestaan huomioidaan työporukan 
yhteistyöhön ja tiedonkulkuun liittyviä asioita. 
Organisaatiotekijöiden osalta kiinnitetään huomiota 
esimerkiksi johtamisjärjestelmiin, vastuisiin, resursseihin, 
muutoksenhallintaan ja avoimuuteen. 
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onnistumisen tai 
epäonnistumisen.

”
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Inhimillinen tekijä näkyväksi rautatiealalle

Rautatiealalla inhimillinen tekijä on tullut näkyväksi termiksi vuonna 2012, jolloin European Railway 
Agency ERA käynnisti siihen liittyvän projektin ja asiantuntijaverkoston toiminnan. VR-konsernissa 
asian eteen on tehty työtä esimerkiksi työkykyriskien hallinnan ja hyvinvoinnin osalta. Lisäksi asia on 
huomioitu tietyiltä osin muun muassa rekrytoinneissa jo useamman vuoden ajan.

Rautatiealan työturvallisuutta edistävän Pääjohtaja H. Roosin säätiön tilaaman Asenteet Mallillaan 
(AseMa) -työturvallisuuskulttuuritutkimuksen sekä Onnettomuustutkintakeskuksen 
vaaratilannetutkimuksen (R2015-03) suositusten kautta asiaan havahduttiin kokonaisvaltaisemmin. 

Liikenneviraston kesäkuisessa Rata2016-seminaarissa inhimillinen tekijä otettiin esille ajankohtaisena 
teemana. Yksilön vaikutusta rautatieturvallisuuteen avattiin muun muassa Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin positiivisen turvallisuuskulttuurin ajattelumalleilla sekä Liikenneviraston 
teettämän tutkimuksen valossa, jossa kantavana periaatteena oli virheistä oppiminen ja avoin 
tiedonkulku.

Teoriasta käytäntöön 

VR:llä teorian vieminen käytäntöön käynnistyi konsernitasoisen inhimillisten tekijöiden ohjelman 
rakentamisella. Ohjelman mukaisesti vuoden 2016 alusta lähtien tietoisuutta inhimillisistä tekijöistä on 
kasvatettu systemaattisesti, esimerkiksi koulutuspilotin avulla ja syventämällä poikkeamien tutkintaa 
inhimillisen tekijän analyysityökalulla.

Vuoden 2017 tavoitteina on muun muassa saada konkreettisemmin ja laajemmin tutkinnan 
analyysityökalu käyttöön sekä laatia ja käynnistää aiheeseen liittyvät koulutusohjelmat koko 
konsernissa. 
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Vuoden 2016 
alusta lähtien 
tietoisuutta 
inhimillisistä 
tekijöistä on 
kasvatettu 
systemaattisesti.

”
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Henkilöstö

Henkilöstön jaksamisen ja tyytyväisyyden 
kannalta esimiestyö, vuorovaikutus ja 
hyvinvoinnin tukeminen ovat avainasioita.

Henkilöstötutkimuksen mukaan VR Groupin 
henkilöstö uskoo VR-konsernin tulevaisuuden 
menestykseen sekä uudistumis- ja 
kehittymiskykyyn.



Henkilöstöstä huolehtiminen

Henkilöstötutkimuksen mukaan VR Groupin henkilöstö uskoo VR-
konsernin tulevaisuuden menestykseen sekä uudistumis- ja 
kehittymiskykyyn. Asiakas on toiminnan keskiössä entistä useammin. 

Esimiestyö on teemoista vahvin, ja tuloksessa on monin paikoin 
selvää kohennusta. Esimiestyön indeksi nousi melkein kaikissa 
liiketoiminnoissa ja yksiköissä. 

Henkilöstötutkimuksessa nousi esiin myös muita vahvuuksia. 
Työturvallisuuskulttuuri koettiin hyväksi, oma työ merkitykselliseksi 
ja tavoitteet selkeiksi. Työstä oltiin innostuneita.

Eniten heikennystä henkilöstötutkimuksen mukaan on tapahtunut 
tietoisuudessa yhtiön tulevaisuuden suunnasta. Sitoutuneisuus ja 
työhyvinvointi ovat heikentyneet jonkin verran vuoden 2015 tasosta, 
erityisesti toimihenkilö-, asiantuntija- ja päällikkötehtävissä.

VR Groupin arvoista turvallisuus ja vastuullisuus koetaan toteutuvan 
hyvin sekä tavoitteellisuus kohtalaisesti. Asiakas on toiminnan 
keskiössä yhä useammin. Arvoista uudistuminen ja yhdessä 
tekeminen koetaan toteutuvan muita heikommin. Myönteistä 
kehitystä on tapahtunut henkilöstön vaikutus- ja 
kehittymismahdollisuuksissa. Lisäksi arvostuksen tunne on noussut 
kaikissa henkilöstöryhmissä. 

Henkilöstötutkimuksen kokonaistulos pysyi lähes vuoden 2015 
tasolla. Tulos oli 3,41 asteikolla yhdestä viiteen (2015: 3,43). 
Tutkimukseen vastasi 72 prosenttia henkilöstöstä.
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Onnistumisia

• Työ koetaan merkitykselliseksi ja tavoitteet ovat selkeät.

• Työturvallisuuskulttuuri on hyvä.

• Esimiestyö on laadukasta ja oikeudenmukaista.

• Asiakas on toiminnan keskiössä entistä useammin.

Kehitettävää

• Henkilöstön osallistamisen toiminnan kehittämiseen tulisi 
olla jatkuvampaa.

• Luottamuksen kulttuuria on rakennettava tehokkaammin.

• Tulevaisuuden uskoa on lujitettava ja nuorempia 
työntekijöitä sitoutettava nykyistä enemmän.

• Työhyvinvoinnin jatkuvuus on varmistettava.
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Henkilöstötietoja 2013‒2016 2016 2015 2014 2013

Henkilötyövuodet keskimäärin 7 898 8 615 9 689 10 234

Muutos -8,3 -11,1 -5,3 -7,6

Ulkomailla työskentelevien määrä 470 514 580 531

Palkkasumma, miljoona euroa 380,7 396,0 445,1 460,9

Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1) 97,9 97,6 98,4 97,4

Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1) 2,1 2,4 1,6 2,6

Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1) 94,9 94,8 96,4 96,0

Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 1) 5,1 5,2 3,6 4,0

Henkilötyövuodet keskimäärin 7 898 8 615 9 689 10 234

Miehiä henkilöstöstä, % 1) 82,4 82,4 82,4 82,4

Naisia henkilöstöstä, % 1) 17,6 17,6 17,6 17,6

Henkilöstön keski-ikä, vuotta 1) 44,3 44,5 44,9 45,0

Keskimääräinen työsuhteen pituus, vuotta 1) 15 16 18 19

VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.
1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.
2) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset että määräaikaiset, aikaisemmin vain vakituiset.
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Henkilöstötietoja 2013‒2016 2016 2015 2014 2013

Työsuhteita alkoi 1) 2) 784 670 683 718

Työsuhteita päättyi 1) 2) 1 214 1 389 1 182 1 166

Kokonaisvaihtuvuus, % 1) 2) 12,2 11,0 9,9 8,5

Eläkkeelle jääneet 1)

vanhuuseläke 375 359 408 445

työkyvyttömyyseläke 41 55 55 62

Keskimääräinen eläköitymisikä 1) 59,4 59,1 59,1 58,9

Kehityskeskustelujen kattavuus, % 1) 78 80 73 78

Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, % 1) 4,9 5,0 5,4 5,3

Konsernin tapaturmataajuus (kaikkien työtapaturmien määrä/ miljoonaa työtuntia kohti) 13,0 15,3 18,9 19,1

VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.
1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.
2) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset että määräaikaiset, aikaisemmin vain vakituiset.
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Henkilöstötietoja
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Henkilötyövuodet maittain

Suomi 7 429

Ruotsi 351

Viro 35

Venäjä 84

Sukupuolijakauma Lukumäärä %

Veturinkuljettajat 1 154

Mies 1 107 96

Nainen 47 4

Junahenkilöstö 723

Mies 485 67

Nainen 238 33

Henkilöstön sukupuolijakauma

Miehet %-
osuus:

Naiset %-
osuus:

Koko henkilöstö 
%-osuus:

Koko henkilöstö 82,4 17,6

Vakituiset 82,8 17,2 97,9

Määräaikaiset 67,9 32,1 2,1

Kokoaikaiset 84,2 15,8 94,9

Osa-aikaiset 48,7 51,3 5,1

Ikäjakauma Lukumäärä %

Veturinkuljettajat 1 154

-29 107 9

30-49 870 75

50- 177 16

Keski-ikä 38,2

Junahenkilöstö 723

-29 135 19

30-49 353 49

50- 235 32

Keski-ikä 34,8
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Hallintoelimet, sukupuolijakauma

Valtio-omistajan valmistellessa omistamiensa yhtiöiden hallitusten 
kokoonpanoa se noudattaa omia ohjeistuksiaan ja päätöksiään 
valtionyhtiöiden hallitusten monimuotoisuudesta sekä hallituksen 
tasa-arvo-ohjelmaa 2016−2019. Valtion omistajapolitiikkaa 
koskevan valtionneuvoston periaatepäätöksen 3.11.2011 
mukaisesti valtio varmistaa tasa-arvotavoitteiden noudattamisen 
ja molempien sukupuolten riittävän edustuksen valtio-omisteisten 
yhtiöiden hallituksissa. Lisäksi valtioneuvoston vuoden 2004 tasa-
arvo-ohjelman tavoitteena on, että valtion kokonaan omistamien 
yhtiöiden hallituksissa on naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia. 

VR-Yhtymä Oy:ssä noudatetaan edellä tarkoitettuja 
monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevia periaatteita. Vuonna 
2016 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenistä kolme oli naisia ja viisi 
miehiä. 

Molempien sukupuolten edustus toteutuu VR-Yhtymä Oy:n 
hallituksessa Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.
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Toimielin Lukumäärä %

Hallintoneuvosto 12

30-50 -vuotiaita 7 58

Yli 50 -vuotiaita 5 42

Hallitus 8

30-50 -vuotiaita 1 12

Yli 50 -vuotiaita 7 88

Konsernin johtoryhmä 10

30-50 -vuotiaita 8 80

Yli 50 -vuotiaita 2 20

Kaikki yhteensä 30

Hallintoneuvosto 12

Mies 8 67

Nainen 4 33

Hallitus 8

Mies 5 62

Nainen 3 38

Konsernin johtoryhmä 10

Mies 7 70

Nainen 3 30

Kaikki yhteensä 30
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Esimiestyö ja vuorovaikutus työyhteisössä

Esimiestyön hyvä suunta jatkuu 

VR Groupissa esimiestyön kehittämiseen on panostettu viime 
vuosina, ja esimiestyössä on tapahtunut myönteistä kehitystä 
monelta osin. Esimiesten onnistumista työssään arvioidaan vuosittain 
henkilöstötutkimuksen yhteydessä. Konsernin esimiesindeksi (3,74) 
nousi hieman vuodesta 2015 (3,72). 

Henkilöstön mielestä esimiehet antavat palautetta sekä ovat 
tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Lisäksi he tarttuvat ongelmiin 
aikaisempaa paremmin, viestivät työhön liittyvistä asioista ja 
huolehtivat työturvallisuudesta.

Kehityskeskustelujen kattavuus on naisten osalta 77 prosenttia ja 
miesten osalta 80 prosenttia. Edellisen vuoteen nähden luku oli 
hieman alhaisempi (naiset 80, miehet 81 prosenttia). 

Konserni tarjoaa tukea, tietoa ja koulutusta esimiesten osaamisen 
kehittämiseen. Vuonna 2016 esimiehille tarjottiin teema- ja 
verkkovalmennuksia, joiden tavoitteena on ollut vahvistaa 
esimiesroolin haltuunottoa erilaisine vastuineen ja valtuutuksineen. 
Valmennuksen avulla esimiehet saavat paremmat valmiudet onnistua 
omassa esimiestyössään paremmin. 

Esimiesten kehittämisen tukena käytetty valmentaminen on todettu 
toimivaksi kehittämiskeinoksi. Esimiehille on ollut tarjolla ryhmä- tai 
yksilövalmennusta liittyen muun muassa muutostilanteisiin. Joka 
toinen vuosi keskijohdolle suunnattu Aalto EE:n järjestämä 
Tulevaisuuden Tekijät -koulutus järjestettiin syksyllä. Koulutuksen 
tavoitteena on vahvistaa osallistujien roolia strategian toteuttajana, 
muutoksen tekijöinä sekä haastaa osallistujat rakentamaan omaa 
johtajuuttaan.
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Vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä kohti tuloksia

Keskustelukulttuurin luomista on jatkettu sisäisen keskustelukanavan 
Yammerin kehittämisellä ja palkitsemalla henkilöstöä hyvistä 
keskusteluista. Konsernin henkilöstöstä suurin osa on liikkuvassa 
työssä tai vuorotyössä, joten henkilöstöä on vaikea tavoittaa. 
Yammer on tuonut tähän lisää mahdollisuuksia. Henkilökunta on 
nostanut esille lukemattomia aiheita, ongelmia, näkökulmia ja 
kysymyksiä, joihin on yhdessä löydetty ratkaisuja.

Keväällä 2016 henkilöstö haastettiin mukaan matkakumppaneiksi 
herättelemään keskustelua eri kanavissa talon sisällä ja ulkopuolella. 
Matkakumppanit ovat työstään innostuneita, eri tehtävissä toimivia 
VR:läisiä, jotka haluavat kertoa verkostoissaan omasta työstään ja 
muista yrityksen ajankohtaisista asioista. Matkakumppani laajentaa 
omaa osaamistaan verkostoitumalla ja pääsee tutustumaan myös 
muihin VR-konsernilaisiin eri puolilta taloa. Matkakumppaneita on 
koulutettu muun muassa sosiaalisen median kanavien käyttöön. 

Vuoden aikana aloitettiin suunnitelmallisempi panostaminen 
opiskelijayhteistyöhön. Opiskelijayhteistyön lisääminen on tärkeää, 
sillä VR:n tunnettuutta on lisättävä tulevaisuuden 
potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa. VR Groupin täytyy olla 
houkutteleva työnantaja, jotta saamme tarvittavaa osaamista taloon 
myös jatkossa. Opiskelijayhteistyötä on kehitetty ja opiskelijoita 

tavattu vuoden aikana rekrytointimessuilla. VR-konsernissa 
opiskelijoita on myös kesätöissä, harjoittelemassa sekä tekemässä 
opinnäytetöitä.  

VR-konsernissa yhteistyötä eri liiketoimintojen ja yksiköiden välillä 
lisätään muun muassa vaihto-oppilasohjelman kautta, jota on 
toteutettu suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien. Ohjelmassa on 
mahdollista päästä tutustumaan konsernin eri työpaikkoihin 
muutaman päivän ajaksi. Kokemuksia vaihtopäivistä jaetaan sekä 
sisäisesti että ulkoisesti eri kanavissa kevään ja syksyn aikana. 
Ohjelma kasvatti suosiotaan vuonna 2016. Osana vaihto-
oppilasohjelmaa järjestetään Avoimet ovet -tapahtumia pari kertaa 
vuodessa VR-konsernin eri työpisteissä. Vuonna 2016 vierailtiin 
Hyvinkään konepajalla sekä Sköldvikin ratapihalla.

Ideat kehiin on koko henkilöstölle suunnattu digitaalinen ideakanava, 
jossa jokainen voi osallistua oman työpaikan ja koko konsernin 
kehittämiseen. Ideakanavalle ovat tervetulleita 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.
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Jatkuvaa työhyvinvoinnin kehittämistä

Hyvinvointitoiminta VR-konsernissa on monipuolista ja tuloksellista. 
Sairauspoissaolot ovat VR-konsernissa erittäin hyvällä tasolla (4,9 %) 
ja laskeneet edellisestä vuodesta. Myös muut hyvinvoinnin 
tunnusluvut (työterveyshuolto, työkyvyttömyyseläkemenot) ovat 
kehittyneet hyvään suuntaan.

VR-konsernin hyvinvointiohjelma Virkku kokoaa yhteen 
työhyvinvointia parantavia keinoja. Hyvinvoiva ja energinen 
työyhteisö tekee myös tulosta. Hyvällä fyysisellä kunnolla on selvä 
yhteys epäsäännöllisessä vuorotyössä selviytymiseen ja 
työkykyriskien vähenemiseen. VR-konserni tukee henkilöstönsä 
liikkumista muun muassa tarjoamalla liikuntatukea. Uudistettu 
liikuntapalvelusopimus tuli voimaan huhtikuun alussa. Käyttäjien 
sekä liikuntapaikkojen ja -lajien määrä moninkertaistui uuden 
sopimuksen myötä. VR-konsernin henkilöstölle on tarjolla myös 
HeiaHeia-palvelu, joka tarjoaa valmennusohjelmia ja opetusvideoita 
eri liikuntalajien parissa. 

VR-konserni osallistui toukokuussa järjestettyyn Unelmien 
liikuntapäivään tarjoten tempauksia sekä asiakkaille että 
henkilökunnalle. Muutamilla asemilla ja junissa oli tarjolla 
taukojumppaa. Esimiehet haastettiin toteuttamaan toimipisteissään 
työyhteisöä aktivoivaa toimintaa.

Vuoden 2016 aikana järjestettiin kohdennettuja 
hyvinvointivalmennuksia eri yksiköissä. Raiteilla terveyteen -
valmennusta tarjottiin onnistuneesti sadalle ensimmäiselle yli 55-
vuotiaalle VR Trackin työntekijälle. Työ on usein fyysisesti raskasta, 
ja sitä tehdään haastavissa olosuhteissa ympäri maata työpaikan 
siirtyessä kulloinkin käynnissä olevan projektin mukaan. 
Valmennuksen tavoitteena on auttaa henkilöstön jäseniä 
kehittämään terveyttään arjessa toteutettavin pienin valinnoin ja 
kannustaa heitä jäämään terveenä eläkkeelle. Lähiliikenneyksikössä 
tarjottiin henkistä ja fyysistä valmennusta tulevissa muutoksissa 
selviämiseksi.

Jokaisessa liiketoiminnassa on omat erityistarpeensa ja -tilanteensa. 
Hyvinvointisuunnitelmien teon painopiste on siirtynyt liiketoimintojen 
vastuulle tehostamaan hyvinvointitoiminnan vaikuttavuutta. 
Työkykyjohtamista on tehostettu ja systematisoitu edelleen muun 
muassa ottamalla erillinen tietojärjestelmä käyttöön. Toiminnan 
kehittäminen jatkuu.
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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. Painopiste on 
asiakaslähtöisyydessä ja muutoksen läpiviennissä. Keskeisiä keinoja 
ovat laadukas johtaminen sekä toimintaa uudistavat ja tuottavuutta 
edistävät kehityshankkeet. VR-konsernin hallitus päättää vuosittain 
palkitsemisjärjestelmien periaatteista ja rakenteesta. 

Palkitsemista kehitettiin vuoden 2016 alusta siten, että jokainen 
konsernin työntekijä on vain yhden tulospalkkiojärjestelmän piirissä. 
Henkilöstön palkitsemista parannettiin tuomalla palkkioiden 
perusteina olevia tavoitteita lähemmäs työntekijöitä. 

Vuoden 2016 lopussa toteutettiin kattava analyysi palkitsemisen 
nykytilasta. Tuloksia hyödynnetään palkitsemisen kehittämisessä 
vuonna 2017.
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Palkitsemisen kokonaisuus VR-konsernissa

Peruspalkka

TES:n palkkajärjestelmät

TES:n ulkopuoliset sopimuspalkat

Lisäpalkkiot

Edut

Henkilöstölippu

Liikunta- ja vapaa-ajan edut

Työterveyshuolto

Tulospalkkiot

Henkilöstörahasto

Projektipalkkiojärjestelmä

Esimiesten ja asiantuntijoiden palkitsemisjärjestelmä

Johdon palkitsemisjärjestelmä

Erikoispalkkiot

Erinomainen työsuoritus

Palvelusvuosimuistaminen

Aloitepalkkiot

Virkistyspäivät

Ansiomerkit

Palkitsemisen kokonaisuus VR-konsernissa

Mahdollisuus kehittyä

Palaute

Työssä oppiminen

Ammatillinen täydennyskoulutus

Talent Management

Tulevaisuuden tekijät –valmennus

Johdon ja avainhenkilöiden valmennukset

Esimiesvalmennukset

Vastuullinen työnantaja

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 arvoja toteutetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. Arvot ovat:

• Asiakas toiminnan lähtökohtana

• Turvallisuus ja vastuullisuus

• Yhdessä tekeminen

• Tavoitteellisuus

• Uudistuminen

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

Vuoden 2016 aikana on käynnistetty ja suunniteltu toimenpiteet Kohti parempaa johtamista 
-teemavuodelle 2017. Lisäksi on luotu yhteiset johtamisen arvot, joita halutaan nostaa 
keskusteluun sekä hyvän johtamisen ilmentymät, joita tarvitaan uudistumiseen ja kehittymiseen.

• Olen esimerkkinä ja toimin konsernin arvojen mukaan 

• Teen yhteistyötä ja osallistan

• Luotan, arvostan ja valtuutan 

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.
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Asiakas toiminnan 
lähtökohtana

Turvallisuus ja 
vastuullisuus

Yhdessä tekeminen

Tavoitteellisuus

Uudistuminen

Arvot
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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.

Tavoitteiden saavuttamista on konkretisoitu HR-työtä ohjaavilla 
asiakaslupauksilla:

Muutos ja esimiestyö
Tarjoamme liiketoiminnan tavoitteisiin sitoutuneen ja osaavan 
tuen johtamiseen ja arjen esimiestyöhön. Varmistamme 
monipuolisen HR asiantuntemuksen muutoshankkeiden 
suunnittelussa ja läpiviennissä sekä keinot henkilöstön 
osallistumiseen. 

Kyvykkyydet ja osaaminen
Varmistamme strategisten kyvykkyyksien määrittämisen osana 
konsernin ja liiketoimintojen strategiaprosessia. Luomme 
ohjaavat periaatteet ja toimintamallit osaamisen jatkuvalle ja 
konkreettiselle kehittämiselle.

Kustannukset ja tuottavuus
Luomme vastuualueellamme ratkaisuja, jotka lisäävät työn 
tuottavuutta, joustavuutta ja tehokkuutta, ja jotka alentavat 
henkilöstökustannuksia. Varmistamme osaltamme, että 
kustannustietoisuus on mukana päivittäisessä toiminnassa, ja 
HR tuottaa peruspalvelut hyvin ja kustannustehokkaasti.
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Onnistumiset

• Työkavereita kehutaan ja yhteishenki on hyvä.

• Esimiehiä kehutaan ja heidän toimintaansa kiitellään.

• Työturvallisuuden taso on noussut, ja työturvallisuuskulttuuri koetaan 
hyväksi.

Kehitettävää

• Tiedonkulkua tulisi parantaa ja tehdä avoimemmaksi. Työhön 
liittyvistä uudistuksista tulisi tiedottaa työntekijöitä nykyistä 
aikaisemmin.

• Työntekijät kokevat, ettei heidän kehitysehdotuksiaan kuunnella 
riittävästi, vaikka ehdotuksilla voitaisiin parantaa tuottavuutta ja 
tuloksellisuutta.

• Työvuorosuunnittelussa on kiinnitettävä enemmän huomiota työssä 
jaksamiseen.
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Henkilöstöjohtamisen tuloksia parantavat muutokset

• Kaikissa liiketoiminnoissa on tunnistettu strategiset kyvykkyydet.

• Osaamisen johtamiseen on kehitetty uusia toimintamalleja.

• Jokainen konsernin työntekijä on vain yhden 
tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Henkilöstön palkitsemista 
parannettiin tuomalla palkkioiden perusteina olevia tavoitteita 
lähemmäs työntekijöitä. 

• Palkitsemisen nykytilasta on toteutettu kattava analyysi. Tuloksia 
tullaan hyödyntämään palkitsemisen kehittämisessä vuonna 2017.

• Uusia joustavampia työaikamalleja on kehitetty ja otettu käyttöön.

• Työehtosopimusta on selkeytetty yhdessä Julkisten ja 
hyvinvointialojen liiton (JHL) kanssa. Työehtosopimuksen jäsentely 
ja rakenne on täysin uusittu.

• Cognos-tietovarastoraportointiin perustuvat HR KPI -mittarit on 
otettu käyttöön ja seurantaan. Mittarit tuottavat liiketoiminnoille 
trenditietoa muun muassa palkkakustannusten, ylitöiden, 
sairaspoissaolojen ja henkilömäärien muutoksesta.

• Uusi, pilviteknologiaan perustuva SuccessFactors HR-järjestelmä 
on otettu käyttöön.

• Ulkoistettu palkkapalvelu on kilpailutettu ja tehty uusi sopimus 
kilpailutuksen voittaneen Silta Oy:n kanssa. Uusi sopimuskausi 
alkaa 10/2017, ja sen myötä palvelun vuosittaiset kustannukset 
alenevat noin 20 prosenttia.

• Hyvinvointisuunnitelmien teko on siirtynyt liiketoimintojen 
vastuulle tehostamaan hyvinvointitoiminnan vaikuttavuutta.

• Työkykyjohtamista on tehostettu ja systematisoitu muun muassa 
ottamalla erillinen tietojärjestelmä käyttöön.
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Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa

Riskit

- Toimintakulttuurin muutosten läpivienti 

- Työkuormituksen hallinta henkilöstön ikääntyessä, erityisesti raskaissa työolosuhteissa ja vuorotöissä

- Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen
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Mahdollisuudet

+ Merkitykselliseksi koettu työ ja henkilöstön vahva innostus ja ylpeys omasta työstä

+ Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus

+ Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta

+ Toimiva yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa
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CASE: Rautatielogistiikan kummit

Rautatielogistiikan kummit

Vuonna 2015 tehdyn henkilöstötutkimuksen yhdeksi selkeäksi 
kehityskohteeksi koko konsernissa nousi viestintä. Logistiikassa on 
tehty vuoden 2016 aikana järjestelmällistä työtä vuoropuhelun 
lisäämiseksi ja sisäisen viestinnän kehittämiseksi. 

Rautatielogistiikan kummitoiminta on uusi kanava johdon ja 
henkilöstön välillä. Kullekin rautatielogistiikan palveluyksikölle 
nimettiin johtajien joukosta kummi, joka tukee esimiehiä ja 
ratapihan työntekijöitä. Kummitoiminnan tavoitteina ovat parempi 
kuunteleminen ja tiedonkulku, tuki paikallisten haasteiden 
ratkaisemiseen sekä esimiestyön kehittäminen. Logistiikan kummit ja 
palvelualueet ovat sopineet keskenään, mitä kummitoiminta on 
käytännössä.

Kummityö tuo johdolle tilaisuuden käydä useammin kentällä ja 
perehtyä alueensa asioihin perusteellisemmin. Kummi käy paikan 
päällä keskustelemassa ja kuulostelemassa alueen tuntoja. 
Tehtävänä on viedä tietoa ratapihatyötä tekeville ja lisätä parhaiden 
käytäntöjen jakamista.

Kummien vierailujen aikana palveluyksiköiden työntekijät ovat 
nostaneet esiin muun muassa työvuorojen muutokset, viestinnän, 
palaverikäytännöt, asiakasyhteistyön ja ratahankkeet. Esimiehet ovat 
esittäneet toiveita kummeille. Niitä ovat olleet esimerkiksi tukeminen 
turvallisuustyössä ja asiakaspalvelussa, viestinvaihdon lisääminen 
sekä myynnin tietämyksen ja liikenneosaamisen kasvattaminen.

Johtoryhmän jalkautuminen on koettu hyödylliseksi keinoksi. 
Tuotannon, myynnin, suunnittelun ja ohjauksen yhteistyötä on 
kehitetty saadun palautteen pohjalta.
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Ympäristö

Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen 
vahvuus ja kilpailuvaltti.

VR Group on tehnyt jo vuosikymmeniä 
järjestelmällistä ja pitkäjänteistä 
ympäristötyötä.
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Ympäristötavoitteet

VR Group on antanut vuosille 2013−2020 viisi ympäristölupausta, 
joiden tavoitteista osa on jo saavutettu.

Ympäristölupausten tueksi on luotu ympäristöohjelma, joka 
sisältää jokaisen VR Groupin liiketoiminnan omat toimenpiteet 
lupausten lunastamiseksi. Vaikka lupaukset on muotoiltu 
junaliikenteelle, tavoitteet ja toimenpiteet on suunniteltu konsernin 
kaikille toiminnoille. Ympäristöystävällisiin ratkaisuihin pyritään 
niin VR:n matkustajaliikenteessä, VR Transpointissa, VR Trackissa
kuin konsernitoiminnoissakin.

Vuoden 2016 aikana päivitettiin merkittävät ympäristönäkökohdat 
sekä ympäristöohjelma vuosille 2017−2020.

Vuoden 2016 aikana tehtiin muun muassa suurimpien kiinteistöjen 
energiakatselmukset. Niiden avulla on tarkoitus parantaa 
kiinteistöjen energiatehokkuutta ja taloudellisuutta. Katselmuksista 
voit lukea täältä.

Ympäristölupaukset:

• Energiaa säästäen eteenpäin

• Uusiutuvaa energiaa enemmän

• Puhtaan maan ja maiseman puolesta

• Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä

• Vihrein valinta

VR Group 2013⎼2020 ympäristötavoitteet

Aihe Lähtöarvo Tavoite 2020 Tilanne 2016

Junaliikenteen 
energiatehokkuus

0,46 MJ/hkm
0,20 MJ/tkm

0,36 MJ/hkm
0,16 MJ/tkm

0,39 MJ/hkm
0,17 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 

1 kpl

Asiakastutkimuksessa 
tyytyväisten osuus siisteyteen 
junissa ja asemilla

80 % > 85 % 81 %

Kaatopaikalle joutuvan jätteen 
osuus jätteen 
kokonaismäärästä

20 % < 15 % 6 %

Asiakastutkimuksessa VR:n 
toimintaa 
ympäristöystävällisenä pitävien 
osuus

69 % 71 % 69 %
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Juna- ja autoliikenteen ympäristötase
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Energiatehokkuus

VR Groupin tavoitteena on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoden 
2012 lähtötasosta vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksesta yli neljä viidesosaa kuluu 
juna- ja autoliikenteessä.

Junaliikenteen energiahanke etenee

Junaliikenteen sähkövetureihin ja sähkömoottorijuniin energiamittarien asennus käynnistyi. 
Veturinkuljettajien taloudellisen ajotavan sovelluksen testattiin käytännön junaliikenteessä. 
VR asentaa junaliikenteeseen energiamittarit ja ottaa käyttöön taloudellisen ajotavan vuoden 
2017 loppuun mennessä.

Sähkövedon osuudet lisääntyivät tavara- ja matkustajaliikenteessä. Sähkövedon osuus on jo 
lähes 90 prosenttia junaliikenteestä, vaikka rataverkosta vain hieman yli puolet on 
sähköistetty. Uuden Sr3-veturin testiajot jatkuivat. Sr3-vetureissa on myös dieselmoottorit, 
joiden avulla voidaan sähköistämättömillä rataosuuksilla tehdä vaunujen siirtotöitä.

Matkustajaliikenteessä tehtiin matkalippujen hintauudistus, jonka seurauksena 
matkustajamäärät ja junien täyttöasteet paranivat. Liikenne- ja viestintäministeriön osto- ja 
velvoiteliikenne sekä VR:n kaupallinen liikenne vähenivät vähäliikenteisillä radoilla, mikä 
paransi suoritekohtaista energiatehokkuutta.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta katselmuksilla

Kiinteistöjen energiansäästömahdollisuuksia selvitettiin lukuisilla energiakatselmuksilla. Niiden 
tuloksista voit lukea lisää täältä.
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Tavoitteena parantaa 
junaliikenteen 

energiatehokkuutta

20 %
vuoteen 2020 mennessä
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Energian kokonaiskulutus
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Energian kokonaiskulutus, petajoulea (PJ) 2016 2015 2014

VR-konserni (Scope 1+2+3) 4,87 4,81 5,27

Junaliikenne (Scope 1+2) 3,13 3,19 3,45

Autoliikenne (Scope 1+3) 1,00 0,91 1,03

Uusiutumatonta energiaa (Scope 1+2) 1,70 1,71 2,07

Uusiutuvaa energiaa (Scope 1+2) 2,65 2,64 2,66

Osuus konsernin energiankulutuksesta % 61,00 60,70 56,30

Suora energiankäyttö (Scope 1+3) 2,02 1,96 2,31

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

Massatavaralogistiikan alihankintakuljetukset (Scope 3) 0,52 0,46 0,54
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Energian kokonaiskulutus lisääntyi 1,2 prosenttia. 

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

Scope 1 energiankulutus koostuu pääosin liikenteen ja työkoneiden 
käyttämästä nestemäisestä polttoaineesta ja kiinteistöjen 
lämmityksessä käytetystä maakaasusta.

Scope 2 energiankulutus koostuu liikenteen ja muiden toimintojen 
kuluttamasta sähköstä ja kiinteistöjen käyttämästä kaukolämmöstä.

Scope 3 energiankulutus koostuu massatavaralogistiikan 
alihankintakuljetusten polttoaineesta.
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Päästöt

VR Groupin tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta koko konsernin 
energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

VR Group on tunnistanut ilmastonmuutoksen herättämän ympäristötietoisuuden 
mahdollisuutena rautatieliikenteelle, ja erityisesti ympäristöystävällisenä pidetylle 
rautatieliikenteelle se luo kasvumahdollisuuksia. Uhkana ilmastonmuutokseen liittyy sään 
ääri-ilmiöiden lisääntyminen. Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja voimakkaat lumisateet 
aiheuttavat häiriöitä liikenteessä. Häiriöiden vaikutusten vähentämiseksi on tehty liikennöinti-
ja varautumissuunnitelmia. Junakaluston talvikunnossapitoa ja alusrakenteiden 
sulatuskapasiteettia on kehitetty ja lisätty.

Konsernin sähkönkulutus oli 700 GWh. Koko VR Groupin käyttämä sähkö on tuotettu 
vesivoimalla, eikä siihen sisälly kasvihuonekaasupäästöjä. Hankitun sähkön alkuperä on 
varmennettu alkuperätodistuksilla.

Autoliikenteessä Pohjolan Liikenne menestyi pääkaupunkiseudun bussiliikenteen 
kilpailutuksissa, ja lisääntynyt liikenne on edellyttänyt 75 uuden päästöluokaltaan EURO 6-
luokan linja-auton hankintaa. Pohjolan Liikenteen linja-autoissa käytettiin uusiutuvaa dieseliä 
2,1 miljoonaa litraa, joka on 16 prosenttia linja-autoliikenteen kokonaiskulutuksesta.

Kiinteistöjen lämmitystapa vaihdettiin öljylämmityksestä maalämpöön Niiralan, Vartiuksen ja 
Hangon asemilla. 

VR-konserni raportoi ympäristötaseessa juna- ja autoliikenteen sekä massatavaralogistiikan 
alihankintakuljetusten hiilidioksidipäästöt. Päästöt lasketaan polttoainekulutuksen perusteella. 
Muista päästöistä raportoidaan juna- ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, jotka 
lasketaan VTT:n LIPASTO-järjestelmän ja RASTU-hankkeen päästökertoimilla.
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VR Groupin 
sähkönkulutus oli

700
GWh
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Jätteet ja kierrätys

VR Groupin tavoitteena on vähentää kaatopaikalle menevän jätteen 
määrää niin, että sen osuus kokonaisjätemäärästä (pois lukien 
romutus) on alle 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Syntyvä jäte 
pyritään lajittelemaan tehokkaasti ja ohjaamaan hyötykäyttöön. 
Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty koko 
konsernissa. Jätteiden ohjaaminen energiajakeeseen on vähentänyt 
kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää selkeästi. Jatkossa yhä 
suurempi osa jätteestä pyritään kierrättämään materiaalina.

Tavoite kaatopaikkajätteen määrän vähentämisestä saavutettiin jo 
pari vuotta sitten. Vuonna 2016 VR Groupin kokonaisjätemäärästä 
joutui kaatopaikalle enää vain 6 prosenttia eli yhteensä 870 tonnia.

Konsernin kokonaisjätemäärä mukaan lukien romutus oli 
raportointikaudella 15 100 tonnia. Materiaalina kierrätettiin 58 
prosenttia jätteestä. Suurin osa kierrätykseen menneestä jätteestä 
oli teräsromua liikennöintiin kelpaamattomista, romutetuista 
tavaravaunuista ja pyöräkerroista. Vaunuista on kerätty talteen 
varaosia, joilla ylläpidetään jäljellä olevaa vanhaa kalustoa. 
Pilaantunut maa-aines ei ole mukana raportoiduissa jäteluvuissa.

Kiinteistöjen jätehuollossa kehitettiin keräyspisteitä ja järjestelmiä, 
joilla lisättiin hyötykäyttöä ja kierrätystä. Yhteistyötä tehtiin sekä eri 
liiketoimintojen että vuokralaisten kanssa.

Kaluston kunnossapidossa jatkettiin lajittelun tehostamista. 

Sekajäteastioita poistettiin ja vaihdettiin energiajäteastioihin. 
Lajittelumerkinnät siistittiin ja päivitettiin ajan tasalle kaikilla 
varikoilla ja konepajoilla. Työpistekohtaiset jäteastiamerkinnät 
otettiin käyttöön Hyvinkään konepajalla ja logistiikan 
kunnossapidossa sujuvoittamaan työntekoa. Työpisteillä on 
jäteastian kyljessä kuva jätejakeesta, johon vertaamalla näkee 
nopeasti, mikä jae kuuluu mihinkin astiaan. Henkilöstölle järjestettiin 
jätelajittelusta tietoiskuja ja koulutuksia. Myös jarrujen kitkapalat 
eroteltiin metallijätteestä omaksi jätejakeekseen.
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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 2016. Merkittäviä kalustovuotoja tapahtui yksi.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Kokkolan, Tampereen, Kouvolan, Vainikkalan ja Oulun ratapihoilla 
järjestettiin vuoden 2016 aikana suuronnettomuusharjoitukset, joissa 
testattiin turvallisuus- ja pelastuspalvelujen toimivuutta sekä eri 
toimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Harjoitukseen 
osallistuivat hätäkeskus, pelastuslaitokset, poliisi, Rajavartiolaitos, 
Liikennevirasto, VR Group, VR Transpointin rautatielogistiikka, VR 
Track, Finrail sekä harjoitusalueiden läheiset yritykset ja toimijat, 
kuten satamalaitokset.

VR Transpoint ja pelastuslaitokset tiedottivat yrityksille ja 
kotitalouksille suuronnettomuuksiin varautumisesta vaarallisten 
aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvien ratapihojen läheisyydessä 

Tampereella, Joensuussa, Niiralassa ja Vainikkalassa. Tiedotteessa 
kerrottiin yleisesti, millaisia vaaroja ratapihalla kuljetettaviin aineisiin 
liittyy, miten tulee toimia onnettomuuden tapahduttua, ja mistä saa 
lisätietoja.

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.

Vuonna 2016 Trafi tarkasti vaarallisten aineiden kuljetusratapihat 
Turussa, Kokkolassa, Vainikkalassa ja Tampereella. Muut Trafin
nimeämät VAK-ratapihat ovat Kotkan Mussalo, Haminan Poitsila, 
Kouvola, Sköldvik, Riihimäki, Oulu, Joensuu, Niirala ja Ykspihlaja.
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Pilaantuneiden maa-ainesten kunnostaminen

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

Vuonna 2016 pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen 
käytettiin 1,1 miljoonaa euroa. Maaperää puhdistettiin Helsingissä, 
Kontiomäellä, Kouvolassa, Nivalassa, Oulussa, Pieksämäellä ja 
Turussa. Nivalassa puhdistettiin maata veturivuodon jäljiltä. Muissa 
kohteissa kyse oli vanhojen pilaantumisten kunnostamisesta 
rakenteiden uusimisen, alueen rakentamisen tai käyttötarkoituksen 
muuttamisen yhteydessä.

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

Yksi merkittävä vuoto

Merkittäviä kaluston polttoaine- tai öljyvuotoja tapahtui vuoden 
aikana yksi.

Veturi suistui raiteilta Tampereen ratapihalla 13.7.2016. Vahingon 
yhteydessä valui noin 1 500 litraa dieselöljyä sillan päällä olevaan 
radan tukikerrokseen.

Vuotokohdan aluetta tutkittiin sekä koekuoppatutkimuksella että 
maaperäkairauksilla. Tulosten ja riskitarkastelun perusteella öljyn 
esiintymistä maaperässä ei pidetty merkittävänä riskitekijänä 
nykyisessä maankäytössä. Maaperän puhdistamiselle ei näin ollen 
arvioitu olevan välitöntä tarvetta.
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Pajuluoman puhdistusvastuita selvitetään

Seinäjoen Pajuluoman pilaantuneiden sedimenttien osalta 
kunnostusvastuiden selvittäminen 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 katsoo, ettei se ole vastuussa ennen VR-Yhtymä Oy:n 
perustamista harjoitetusta toiminnasta. VR Group on kunnostanut 
omistamansa varikkoalueen maaperää maanomistajan 
ominaisuudessa, 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. 
Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään 11.10.2016, ettei sillä ole 
asiassa toimivaltaa vesilain mukaisena hallintopakkoviranomaisena ja 
jätti hakemuksen tutkimatta.

Tulevaisuudennäkymät

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.
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Siisteys

VR Groupin tavoitteena on, että vähintään 85 prosenttia matkustajaliikenteen 
asiakastutkimuksiin vastaavista asiakkaista on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla.

Viime vuonna asiakastutkimuksissa 81 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä siisteyteen. 
Junien matkustusosastojen ja asemien sisätilojen siisteys ylitti tavoitteen. Asemien 
ulkoalueiden siisteyden, asemien viihtyisyyden ja junien WC-tilojen siisteyden osalta 
tavoite on vielä saavuttamatta. Haastavinta tavoitteen saavuttaminen on junien WC-tilojen 
siisteydessä.

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-laadunkehittämis-
ohjelmassa.

VR Track otti käyttöön työmaiden ympäristömittarin, jolla seurataan kuukausitasolla muun 
muassa työmaan siisteyttä ja varastointia sekä kemikaalien oikeanlaista käyttöä ja 
varastointia.

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. VR Group ylläpitää ja kehittää matkustajalaiturien ja asema-alueiden 
siisteyttä yhdessä Liikenneviraston, kuntien ja kaupunkien kanssa.
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matkustajaliikenteen 
asiakkaista on 

tyytyväisiä junien ja 
asemien siisteyteen.

81 %
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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 asiakkaille ja yhteiskunnalle. 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.

Ympäristölupausten ajantasainen tilanne löytyy VR-Yhtymän 
verkkosivustolta. Vuoden 2016 aikana päivitettiin ympäristölupausten
saavuttamiseksi luotu ympäristöohjelma.
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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.

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vastuullisuus/ymparisto/ymparistotoiminnan-periaatteet/
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vastuullisuus/ymparisto/ymparistolupaukset-2013-2020/


Onnistumiset ja haasteet

Ympäristötyön onnistumisiksi voidaan katsoa se, että asiakkaat 
arvostavat VR Groupin ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi uusiutuvan 
energian osuus junaliikenteessä on suuri, ja vaarallisten aineiden 
kuljetukset ovat turvallisia. Myös kaatopaikalle joutuvan jätteen 
määrä on vähentynyt. Jätteiden hyödyntäminen materiaalina polton 
sijaan vaatii kuitenkin vielä toimenpiteitä. Energiatehokkuuden 
parantamiselle haastetta aiheutuu junaliikenteen infran ja kaluston 
häiriöistä.

Mahdollisuudet ja riskit

Koska junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta, se sisältää 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

Konsernissa on yhteinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka 
noudattaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia ja soveltamisohjeita. 
VR Groupin ympäristöasioiden johtamisesta, kehitystyöstä ja 
seurannasta vastaa yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja.
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Kiinteistöjen energiakatselmukset

Energiakatselmuksista säästöä kiinteistökustannuksiin

VR Group toteutti lämmityskauden 2015−2016 aikana 
energiakatselmuksen neljässätoista energiakustannuksiltaan 
suurimmassa kiinteistössä. Energiakatselmuksilla analysoidaan 
kiinteistöjen energiankäytön jakautumista, selvitetään 
energiansäästöpotentiaali ja esitetään säästötoimenpide-ehdotuksia.

Katselmoiduilla kiinteistöillä on 94 rakennusta yhteistilavuudeltaan 
2,7 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Katselmusten piiriin kuuluivat 
suurimmat varikko- ja asemarakennukset sekä konepajat.

Katselmusten perusteella 7,2 miljoonan euron energia- ja 
käyttövesikustannuksista löydettiin yli miljoonan euron 
säästöpotentiaali. Toteuttamalla toimenpiteet voidaan 
hiilidioksidipäästöjä vähentää vuosittain noin 1 900 tonnia.

Toimenpide-ehdotuksista noin puolet kohdistui 
ilmanvaihtojärjestelmiin, 20 prosenttia sähköjärjestelmiin ja 15 
prosenttia lämmitysjärjestelmiin ja muihin asioihin, kuten 
rakenteiden energiatehokkuuden parantamiseen. Ehdotuksissa nousi 
erityisesti esiin valaisimien ja ilmanvaihtokoneiden uusiminen, 
lämmön talteenoton lisääminen tai korjaaminen, 
ilmanvaihtojärjestelmän tarpeenmukaiset käyttöajat sekä 
talotekniikan älykkäämmät ohjausratkaisut.

Katselmuksia hyödynnetään kohdekatselmuksina osana 
Energiatehokkuuslain (1429/2014) velvoittamaa yrityksen 
energiakatselmusta.
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Vastuullinen 
hankinta

VR Group tekee hankintansa 
vastuullisesti ja edellyttää 
vastuullisuutta myös alihankkijoiltaan.

VR Groupilla on noin 2 000 säännöllistä 
tavaran- tai palveluntuottajaa.



Vastuullinen hankinta

VR Group tekee hankintansa vastuullisesti ja edellyttää 
vastuullisuutta myös alihankkijoiltaan.

Kaikissa tavaroiden ja palveluiden hankinnoissa noudatetaan 
konsernin johtoryhmän hyväksymää hankintaohjetta, 
toimintaohjeita ja hankinnan strategiaa. Pääosan 
hankinnoista tekee keskitetty hankintayksikkö.

Kilpailutuksia säätelee rautatieliikenteen osalta erityisalojen 
hankintalaki. EU:n julkisia hankintoja koskeva direktiivi tuli 
voimaan soveltuvin osin huhtikuussa ja kansallinen 
lainsäädäntö vuoden 2017 alussa. Pakollisen uutena 
vaatimuksena on muun muassa sähköinen kilpailutus.

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

Vuonna 2016 VR Group osti tavaroita ja palveluita 634 miljoonalla 
eurolla, pääosin keskitetyn hankinnan kautta. VR Groupilla on 
noin 2 000 säännöllistä tavaran- tai palveluntuottajaa.

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

75VR Group vastuullisuusraportti 2016   |

50 %

41 %

9 %

Ostojen jakautuminen kululajeittain %

Palvelut

Materiaalit

Energia



Vastuullinen toimittajaseuranta

Toimittajista 97 prosenttia sijaitsee Suomen ja Euroopan unionin 
alueella. Tärkeimmät 250 toimittajaa kuuluvat toimittajahallinnan piiriin, 
ja niitä koskee keskitetty ja säännöllinen seuranta. Toimittajien 
seurantaa automatisoidaan hankinnan IT-järjestelmissä vuoden 2017 
aikana.

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. Ehtoja on päivitetty 
vuoden aikana ja tietoturvaehtoja on tarkennettu. 

Toimittajat on jaettu kolmeen eri seurantaluokkaan. Seurantaluokasta 
riippuen toimittajat suorittavat tietyin määrävälein itsearvioinnin. 
Itsearvioinnissa keskitytään muun muassa ympäristöön, 
syrjimättömyyteen sekä työehtoihin. Määrävälein tehtävissä 
riskianalyyseissä otetaan kantaa laajemmin toimittajan taloudelliseen 
tilaan, asemaan markkinoilla sekä suoriutumiseen. Uusilta toimittajilta 
vaaditaan aina itsearviointi ja hankinta tekee myös riskianalyysit uusista 
toimittajista.

Vuonna 2016 toimittajaseurannan tuloksena kertyi 104 riskianalyysiä ja 
57 itsearviointia. Vuodelle 2016 tavoitteeksi oli asetettu 90 prosentin 
seurantapeitto, mutta tavoitetta ei täysin saavutettu.

Seurannan tuloksena voidaan todeta, että arviointeihin vastanneista 
toimittajista 76 prosentilla on ISO 14001 tai samankaltaisen standardin 
mukainen ympäristöjärjestelmä toteutettuna kokonaan, osittain tai 
suunnitteilla. Tämä on selkeä parannus viime vuoteen verrattuna. 
Kirjalliset ohjeet syrjinnän torjumiseksi löytyvät noin 80 prosentilla 
vastanneista. Tämä on laskua edellisvuoteen, joka osittain selittyy isojen 
yhtiöiden osuuden pienenemisellä. Noin 90 prosenttia vastanneista 
kertoo, että kaikilla työntekijöillä on kirjallinen työsopimus. Puuttuvalla 
10 prosentilla kirjalliset työsopimukset kattavat kuitenkin yli 75 % 
työsuhteista. Luvut ovat samat kuin viime vuonna.

Vain kolmanneksella vastaajista oli käytössä nimettyyn standardiin 
perustuva turvallisuusjärjestelmä. Toisaalta 80 prosentilla vastanneista 
yrityksillä oli käytössä riskienhallintajärjestelmä koskien yrityksen 
turvallisuutta. 

Seurantatulosten perusteella hankinnan laatupäällikkö suoritti kolme 
täysimääräistä laatuauditointia toimittajan luona. 

Vuonna 2016 saatettiin päätökseen 17 EU-kilpailutusta. Muita 
kilpailutuksia tehtiin 44 kappaletta. Lisäksi uusia sopimuksia tehtiin tai 
olemassa olevia sopimuksia täydennettiin 183 kappaletta. 
Ympäristökriteereitä sovellettiin 33 prosentissa EU-kilpailutuksia.  
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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 ja vuoden 2016 
tulos oli parantunut edellisvuodesta. Keskitetyistä hankinnoista 
VR-konsernissa vastaa hankintajohtaja.

Hankintojen johtamisen strategia

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

Vuonna 2016 valmistui seitsemän kategoriastrategiaa keskeisille 
alueille. Kategoriastrategiatyötä jatketaan vuoden 2017 aikana. 
Tavoitteena on kattaa vuonna 2018 kategoriastrategioilla yli puolet 
VR Groupin ostojen arvosta.

Hankintoihin liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen

Hankintoja ohjaavat konsernijohtoryhmän hyväksymä konsernitason 
hankintaohje, hankkeiden läpivientiä ja toimittajahallintaa koskevat 
toimintaohjeet sekä hankinnan strategia. VR-konsernin 
hyväksyntäohje päivitettiin vuoden 2016 aikana. 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.
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Hankintojen johtamisen tulostavoitteet

VR Groupin johtoryhmä asettaa vuosittain hankintayksikölle 
pitkän ja lyhyen aikavälin strategian mukaiset säästötavoitteet. 
Strategiasta johdetaan hankinnan toimintasuunnitelmat. Vuoden 
2016 keskeisiä tavoitteita olivat kategoriastrategioiden 
käyttöönotto ja toimittajahallinnan prosessien ja seurannan 
tehostaminen sekä uuden ostojärjestelmän hankinnan 
valmistelu.

Hankinnan johtamista parantavat muutokset 
järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

• Hankkeiden hallintajärjestelmä on parantanut hankkeiden 
seurattavuutta

• Sähköisen kilpailutuksen käyttöönotto (EU-direktiivin 
vaatimus)

• Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto

• Uuden ostojärjestelmän kilpailutus ja toteutuksen aloitus
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+ VR Group tunnettu luotettavana kumppanina

+ Tilaus/toimitusketjun automaatio-asteen nosto

+ Eri järjestelmistä kerätyn toimittajatiedon tehokas 

hyödyntäminen

Mahdollisuudet ja riskit hankinnoissa

- Varaosien saatavuushaasteet
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Onnistumiset ja vastoinkäymiset hankinta-asioissa:
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+ Vuoden 2016 säästötavoite saavutettiin pääosin

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

+ Toimittajahallintaa systematisoitiin ja seurantatietoja keskitettiin

+ Toimittaja-auditointiprosessi käynnistettiin

+ VR Group ei saanut yhtään oikaisupyyntöä eikä valitusta markkinaoikeuteen EU-kilpailutuksissa

- Toimittajahallinnan toimenpiteiden kattavuuden tavoite ei täysin toteutunut

- Joissakin hankinnoissa viivästyksiä sisäisistä ja ulkoisista syistä johtuen

- Uuden ostojärjestelmän käyttöönotto viivästyi
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Vastuullista jarruanturoiden valmistusta Puolassa

VR Group käyttää kalustossaan vuosittain 50 000 valurautajarruanturaa. VR Groupille on 
tärkeää, että anturat valmistetaan vastuullisesti, lainsäädäntöä ja toimittajan antamaa 
prosessikuvausta noudattaen. Käytetyt anturat kierrätetään 100-prosenttisesti.

Vuonna 2016 VR Group kilpailutti anturoiden toimittajan. Odlewnia Zeliwa Bydgoszcz (OZB), 
joka kuuluu saksalaiseen Dihag-konserniin, valittiin EU-kilpailutuksessa 
valurautajarruanturatoimittajaksi. OZB toimittaa VR Groupille jarruanturoita toistaiseksi 
voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kilpailutuksessa edellytettiin toimittajilta, että

1) toimintaa ohjaa ISO 9001 -järjestelmä tai toiminta täyttää vastaavan 
laatujärjestelmän vaatimukset.

2) valmistajan ympäristötoimintaa ohjaa ISO 14001 -järjestelmä tai toiminta täyttää 
vastaavan ympäristöjärjestelmän vaatimukset.

Kilpailutuksen vaatimusten perusteella VR Group suoritti toimittajan tarkastuksen, jossa 
käytiin läpi muun muassa toimittajan liiketoiminnan periaatteet, työsopimukset, 
työturvallisuus, tuotantoratkaisut, tuotannon mittalaiteet ja analyysit sekä 
ympäristökysymykset. Tarkastuksessa annettiin kaksi muutosehdotusta. Muilta osin OZB:n
toimintamalli vastasi tarkasti annettua kuvausta ja dokumentaatiota.

Tavaran- ja palveluntuottajien huolellisen kilpailutuksen ja tarkastusten avulla VR Group 
huolehtii toimitusketjunsa vastuullisuudesta ja selvittää esimerkiksi lakien noudattamista, 
korruption vastaisia periaatteita, työehtoja ja –oloja, lapsityövoiman käytön kieltoa sekä 
syrjimättömyyttä.
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Käytetyistä anturoista 
kierrätetään

100 %
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Raportoinnin viitekehyksenä on 
sovellettu Global Reporting Initiativen
(GRI) G4-ohjeistusta. VR Group on 
oman arvionsa mukaan soveltanut 
raportointiohjeita Core-tason 
mukaisesti. Vuoden 2016 raporttia ei 
ole varmennettu.

Vuosiraportin rajauksista ja 
laskentarajoista on kerrottu tarkemmin 
vuosiraportin kuvauksessa.



GRI
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Yleinen perussisältö

Strategia ja analyysi

G4-1
Ylimmän johdon lausunto

Toimitusjohtajan katsaus verkkoraportissa
2016.vrgroupraportti.fi 

Organisaation taustakuvaus

G4-3 Yrityksen nimi VR Group

G4-4 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut VR Group

G4-5 Pääkonttorin sijainti www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/

G4-6 Toimintojen maantieteellinen sijainti VR Group

G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto VR Group

G4-8 Markkina-alueet VR Group

G4-9 Raportoitavan organisaation koko Henkilöstö

G4-10
Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti 
ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Henkilöstö, Hallituksen toimintakertomus 
(ladattavissa verkkoraportista)

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 (ladattavissa
verkkoraportista)

G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Ympäristö

G4-15
Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden 
periaatteet tai aloitteet

Energiatehokkuus, Päästöt

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

G4-17 Konsernin laskentaraja
Vuosiraportin kuvaus, VR Groupin 
vastuullisuuden teemat ja GRI-näkökohdat

G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus

G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuus

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä
Vuosiraportin kuvaus, VR Groupin 
vastuullisuuden teemat ja GRI-näkökohdat

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella
Vuosiraportin kuvaus, VR Groupin 
vastuullisuuden teemat ja GRI-näkökohdat

G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vuosiraportin kuvaus

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Vuosiraportin kuvaus

Sidosryhmävuorovaikutus

G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä VR Groupin sidosryhmät

G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä, 
Olennaisuus

Raportin kuvaus

G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus

G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus

G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Raportin kuvaus

G4-31
Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä 
siihen liittyviä lisätietoja

VR Group/yhteystiedot www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/

G4-32 GRI-sisältövertailu GRI

G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti

G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus

G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus

Hallinto

G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointi (verkkoraportista ladattavana PDF-tiedostona)

Liiketoiminnan eettisyys

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
Vastuullisuuden johtaminen, Turvallisuusjohtaminen, Asiakaslähtöisyys, 
Henkilöstöjohtaminen, Ympäristöjohtaminen, Hankintojen johtaminen

Erityinen perussisältö 

Johtamistavan kuvaus

Johtamistavan kuvaukset (DMA)
Vastuullisuuden johtaminen, Turvallisuusjohtaminen, Asiakaslähtöisyys, 
Henkilöstöjohtaminen, Ympäristöjohtaminen, Hankintojen johtaminen

Taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset tulokset

G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen VR Group/Avainluvut, Tuloslaskelma (verkkoraportista ladattavana PDF-
tiedostona)

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 Ei valtiolta saatuja avustuksia
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Ympäristövaikutukset // Energia

G4-EN3 Oma energian kulutus Energian kokonaiskulutus

G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase

G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Energiatehokkuus

G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Energiatehokkuus

Päästöt

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

Ympäristötase

Jätevedet ja jätteet

G4-EN23 Jätteet Jätteet ja kierrätys

G4-EN24 Ympäristövahingot Maaperä ja maisema

Tuotteet ja palvelut

G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset Päästöt

Määräystenmukaisuus

G4-EN29 Ympäristölupien mukainen toiminta
Ei GRI:n tarkoittamia säädösten 
rikkomuksia
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Toimittajien ympäristöarvioinnit

G4-EN32 Toimittajien ympäristöarvioinnit
Vastuullinen toimittajaseuranta Toimittajien itsearvioinnit

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

G4-EN34 Ympäristövalitukset Päästöt

Sosiaaliset vaikutukset; henkilöstö ja työolosuhteet

Työllistäminen

G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstö, Hallituksen toimintakertomus 
(verkkoraportista ladattavana PDF-
tiedostona)

G4-LA2 Henkilöstöetuudet Palkitseminen

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava 
vähimmäisilmoitusaika on 1,5 viikkoa–3,5 kuukautta, 
vähimmäisilmoitusaika sekä neuvotteluoikeus on määritelty 
kollektiivisissa työehtosopimuksissa.

Työterveys ja -turvallisuus

G4-LA5 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät. 
Vuoden 2016 aikana useassa liiketoiminnossa 
organisaatiomuutokset vaikuttivat toimikuntien uudelleen 
järjestelyihin. 

G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot Henkilöstö, Turvallisuus lukuina 2016
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Koulutus

G4-LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Esimiestyö ja vuorovaikutus työyhteisössä

G4-LA11 Kehityskeskustelut Esimiestyö ja vuorovaikutus työyhteisössä

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstö

Tasa-arvoinen palkitseminen

G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Tasa-arvosuunnitelma. Käytettävä 
palkkausjärjestelmä perustuu sovellettavaan 
työehtosopimukseen. Henkilökohtainen 
sopimuspalkka suhteutetaan markkinapalkkoihin 
ja yhtiön muiden tehtävien palkkatasoon.

Toimittajien työolojen arviointi

G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit Vastuullinen toimittajaseuranta, Vastuullista 
jarruanturoiden valmistusta Puolassa

Toimittajien itsearvioinnit

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit

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

Sosiaaliset vaikutukset; ihmisoikeudet

Syrjinnän kielto

G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja korjaavat toimenpiteet Ei syrjintätapauksia

Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit

G4-HR10 Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Vastuullinen toimittajaseuranta Toimittajien itsearvioinnit
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Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti

Yhteiskunta

Korruption vastaisuus

G4-SO3 Riskinarvioinnit (lahjonta ja korruptio)
Kaikki liiketoimintayksiköt ovat mukana riskiarvioinnissa. 
Yhtään merkittävää korruptioon  liittyvää riskiä ei 
tunnistettu.

G4-SO4 Koulutus (eettiset periaatteet) Vastuullisuuden johtaminen

G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- tai korruptiotapauksia

Poliittinen vaikuttaminen

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

Kilpailun rajoittaminen

G4-SO7 Kilpailuoikeuteen liittyvät tapaukset ja sanktiot

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä 
koskevan seuraamusmaksuesityksen 
markkinaoikeudelle. Suullinen käsittely järjestettiin 
tammikuussa 2017. Markkinaoikeus ei ole tehnyt vielä 
päätöstä asiassa.

Määräystenmukaisuus

G4-SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut 
seuraamukset

Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
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Sosiaaliset vaikutukset; tuotevastuu

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 
toimintaan liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti. Riskejä arvioidaan myös aina toiminnan ja 
toimintaympäristön muutostilanteissa. 

G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat Varoituksiin johtaneita poikkeamia oli 7 ja rangaistuksiin
johtaneita 1.

Tuote- ja palvelutiedot

G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöisyys

Markkinointiviestintä

G4-PR7 Markkinointiviestintään liittyvien rikkomusten määrä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

G4-PR8 Yksityisyyden suojan rikkomusten lukumäärä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia

Määräystenmukaisuus

G4-PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten 
rikkomukset

Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
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