
VR-YHTYMÄ OY

Toimintakertomus ja tilinpäätös

tilikaudelta

1.1.−31.12.2015



3 (14)

Sisällys

Markkinatilanne ja toimintaympäristö ............................................................................... 2

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema .................................................................... 2

Oma pääoma ................................................................................................................ 4

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ................................................................................... 4

Investoinnit ja kalustohankinnat ...................................................................................... 6

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt ......................................................... 6

Turvallisuus .................................................................................................................. 6

Ympäristö ..................................................................................................................... 7

Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä ........................................................ 7

Henkilöstö .................................................................................................................... 9

Palkitseminen ............................................................................................................. 10

Johto ja tilintarkastus ................................................................................................... 10

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat .................................................. 11

Alkaneen vuoden näkymät ............................................................................................ 12

Hallituksen esitys voittovarojen käsittelystä .................................................................... 13



2 (14)

Markkinatilanne ja toimintaympäristö

Suomen talouden epävakaa tila ja yhä kireämpi kilpailu teki vuodesta liikevaihdon osalta
haastavan kaikille liiketoiminnoille. Liikevaihdon lasku näkyi myös kannattavuuden
heikentymisenä, mutta tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta liikevoitto pysyi kohtuulli-
sella tasolla. Ruplan heikko kurssi näkyi yhä Venäjän markkinoihin liittyvässä liiketoiminnassa.

VR:n matkustajaliikenteessä markkinatilanne jatkui tiukkana Suomessa sekä yleisen
taloustilanteen että kotimaan kaukoliikenteen markkinoilla aggressiiviseksi kiristyneen
hintakilpailun vuoksi. Linja-autoliikenteen avauduttua kilpailulle joukkoliikenteen hintataso on
laskenut merkittävästi kaukoliikenteessä. Hintakilpailuun reagoitiin sekä kotimaan
kaukoliikenteessä että linja-autoliikenteen pikavuoroissa. Alentuneet hinnat saivat
matkamäärät kääntymään kasvuun erityisesti ydinreiteillä – liikevaihto kuitenkin laski
matalampien hintojen myötä. Venäjän liikenteen liikevaihto jatkoi laskuaan. Loppuvuodesta
Allegron matkustajamäärät kääntyivät kuitenkin nousuun.

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

Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto. Rataverkon
kunto vaikuttaa junaliikenteen päivittäiseen sujumiseen ja sen kilpailukykyyn muihin liikenne-
muotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja ylläpitoon näkyvät
merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja täsmällisyydessä, että
infraliiketoiminnassa. Pääosin, noin 90-prosenttisesti, yksiraiteinen ja osin heikkokuntoinen
rataverkko lisää junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen
sekä matkustusmukavuuteen.

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

Vuosi 2015 oli VR-konsernille kokonaisuutena tyydyttävä liikevaihdon selvästä laskusta
huolimatta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa divisioonissa,
voimakkaimmin matkustajaliikenteen kaukoliikenteessä. Liiketoiminnan tulos pystyttiin
pitämään edellisvuoden tasolla sekä VR Transpointissa että VR Trackissa kustannus-
tehokkuuden ansiosta.

Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa (1 367,2 milj. euroa vuonna
2014) ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2014 heikentää
Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut irtautuminen konsernista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski
7,5 prosenttia vuodesta 2014.

Konsernin liikevoitto oli 65,4 miljoonaa euroa (90,4 milj. euroa) ja tilikauden voitto
50,0 miljoonaa euroa (67,6 milj. euroa). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myynti-
voittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,3 miljoonaa euroa (23,9 milj. euroa).
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Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto heikkeni vuodesta 2014 lähinnä
laskeneen liikevaihdon vuoksi.

VR:n matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Liikevaihto oli
534,8 miljoonaa euroa (566,3 milj. euroa). Se laski vuoden aikana 5,6 prosenttia, johon
sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 7,0 prosenttia ja linja-autoliikenteen laskua
2,3 prosenttia. Onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta kotimaan kaukojunien
matkustajamäärien alkuvuoden lasku pystyttiin pysäyttämään kesän aikana. Eniten laskua
tapahtui Venäjän liikenteen matkustajamäärissä, lähes 20 prosenttia. Vuoden aikana
julkistettiin tavoite hintojen laskemiseksi. Hinnan laskun mahdollistamiseksi aloitetun
tehokkuusohjelman vaikutus näkyi jo loppuvuodesta kustannuksissa, vaikutus näkyy kuitenkin
täysimääräisesti vasta vuonna 2017. Lähiliikenteen tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät
selvästi jo vuoden 2015 tuloksessa. Samalla lähiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa
erityisesti Kehäradan valmistuttua. Matkustajaliikenteen tulos oli 9,9 miljoonaa euroa
(32,8 milj. euroa). Matkustajaliikenteessä tehtiin 111,1 miljoonaa matkaa vuonna 2015,
kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli 3,7 prosenttia. Junaliikenteen matkat (76,0 miljoonaa
matkaa) kasvoivat edellisvuodesta 6,1 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,2 miljoonaa
matkaa) laskivat 1,2 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran
liikevaihto nousi 4,9 prosenttia ja oli 34,4 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa).

VR Transpointin kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen
metsäteollisuuden sekä metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista.
VR Transpointin kokonaiskuljetukset vuonna 2015 laskivat 9,1 prosenttia edellisen vuoden
tasosta ja olivat 38,4 miljoonaa tonnia (42,2 miljoonaa tonnia).

VR Transpointin liikevaihto oli 380,5 miljoonaa euroa ja laski 12,6 prosenttia vuodesta 2014
(435,3 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto laski 12,3 prosenttia ja autoliikenteen
liikevaihto 13,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Unkarin liiketoiminnot on huomioitu
luvuissa kesäkuuhun 2015 asti). Rautatielogistiikan täsmällisyys säilyi hyvällä tasolla vuonna
2015 ja oli 93,1 prosenttia (93,2). Tavaraliikenteen täsmällisyystavoite oli 90 prosenttia 30
minuutin toleranssilla.

VR Trackin liikevaihto laski 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli
300,5 miljoonaa euroa (314,0 milj. euroa). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen
liiketoiminnassa Suomessa, mutta kasvoi voimakkaasti Ruotsin kunnossapitoliiketoiminnassa.
Lasku Suomessa johtui pääosin valtion radanpidon rahoituksen vähentymisestä sekä
kiristyneestä kilpailusta. Ruotsin radanpidon rahoituksen kasvu myötävaikutti liikevaihdon
kasvuun Ruotsissa. Liikevaihdon laskusta huolimatta VR Track pystyi pitämään tuloksensa
vuoden 2014 tasolla.

Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana koko tilikauden. Likvidit varat olivat vuoden lopussa
304,2 miljoonaa euroa (331,0 milj. euroa). Likvidit varat keskimäärin vuoden aikana olivat
246,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle laskettuja yritys-
todistuksia.

Vuodelta 2014 konserni maksoi osinkoja Suomen valtiolle 100 miljoonaa euroa. Lisäksi
annettiin Finrail Oy:n koko osakekanta osinkoina.

Liitetietojen kohdassa [23] on esitetty muut tunnusluvut.
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Oma pääoma

Yhtiöllä on 2 200 000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 370 013 438,22 euroa. Emoyhtiön
jakokelpoiset varat vuoden lopussa olivat 199,0 miljoonaa euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

VR-konserni jatkoi toimintojensa tehostamista saavuttaakseen kalustoinvestointiensa kannalta
vaadittavat kannattavuus- ja kassavirtatavoitteensa kiristyvässä kilpailuympäristössä.

Laskevista volyymeista huolimatta VR Transpointin rautatielogistiikka säilytti tulostasonsa
toiminnan operatiivisen tehostamisen myötä. Volyymien laskuun vaikuttivat olennaisesti
maailmanmarkkinahintojen kehitys raaka-ainemarkkinoilla ja toteutuneet riskit idän transito-
liikenteessä. Myös idän viennissä ja puuraaka-ainevolyymeissa jäätiin edellisvuodesta.

Kansainvälisen maantielogistiikan Unkarin liiketoiminnoista luovuttiin kesäkuussa 2015.

Kotimaan maantielogistiikka aloitti uuden terminaalin rakentamisen Riihimäellä loppuvuodesta.

Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys jatkui. Edelleen tiivistyneen
asiakasyhteistyön ja tehostuneen suunnittelun, sekä kehittyneiden työmenetelmien ja
teknologian ansiosta junien keskipainon kasvu mahdollisti junakilometrien sopeuttamisen.
Tämä positiivinen trendi on jatkunut vuodesta 2012 lähtien. VR Transpointin työturvallisuu-
dessa tapahtui selkeää kehitystä. Tapaturmataajuus laski 11,2:een miljoonaa työtuntia kohti
(14,7). Myös vaihtotyöpoikkeamataajuus laski selvästi, se oli 43,6 miljoonaa työtuntia kohti
(51,2).

Matkustajaliikenteen junaliikenteen kilpailuympäristö on isossa muutoksessa linja-auto-
liikenteen markkinan avauduttua vapaalle kilpailulle. VR käynnisti vuonna 2015 mittavan
ohjelman junan kilpailukyvyn parantamiseksi kaukoliikenteessä. Tavoitteena on matkamäärien
kasvattaminen hinnoittelua muuttamalla, palveluita kehittämällä ja yhteyksiä nopeuttamalla.
Käynnistetyssä kilpailukykyohjelmassa tavoitellaan yli 50 miljoonan euron vuosittaista
kustannussäästöä. Osana tehokkuusohjelmaa käynnistettiin mittavat yt-neuvottelut
matkustajaliikenteessä, junien kunnossapidossa ja junaliikennöinnin yksikössä. Neuvottelujen
piirissä oli 2 800 työntekijää ja vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 570 henkilöä.
Saavutettavista säästöistä suurin osa käytetään lipun hintojen pysyvään alentamiseen.
Samalla hinnoittelurakennetta yksinkertaistetaan.

Vuoden aikana on tarkasteltu koko rataverkon liikennetarjontaa samalla kun ostopalvelu- ja
velvoiteliikenteen sisällöstä on neuvoteltu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Hallitus-
ohjelman mukaiset 12,3 miljoonan euron säästöt junaliikenteen ostoista johtivat merkittäviin
muutoksiin ostopalvelusopimuksen sisältöön.

Tavoitteena on kasvattaa tarjontaa ja nopeuksia niillä reiteillä, joissa nähdään olevan kasvu-
potentiaalia. Samaan aikaan tavoitellaan kaluston täyttöasteen kasvua kohdentamalla
vuorotarjontaa tarkemmin kysynnän mukaan. Ensimmäiset markkinaehtoisen liikenteen
muutokset astuivat voimaan lokakuussa 2015.

Matkamäärien kasvun edellytyksenä on pysyvästi edullisempi hintataso ja hinnoittelurakenteen
selkiyttäminen. Hintojen lasku oli yksi tehostamisen suurimpia tavoitteita. Keväästä 2015
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lähtien joukkoliikenteen hintakilpailuun vastattiin laajoin tarjouskampanjoin. Hintakampan-
joiden suosio ylitti odotukset, ja laskussa olleet matkamäärät kääntyivät nousuun. Useilla
reiteillä matkustajamäärien kasvu oli huomattavaa.

Junakokemuksen kehittämisen edellytyksenä on tiivis yhteys asiakkaaseen ja matkustajan
odotusten ymmärtäminen. Kaukoliikenteessä on toteutettu vuoden 2015 aikana lukuisia
asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja yrityskuvatutkimuksia.

Vuonna 2015 toteutettiin yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa projekti junien wlan-verkon
käytettävyyden parantamiseksi. Pendolino-, IC- ja Allegro-kalustoon asennettiin 4G-valmiudet.
Verkon nopeuden lisäksi myös sen kapasiteetti on kasvanut, jolloin useampi matkustaja pystyy
samanaikaisesti käyttämään verkkoa entistä tehokkaammin.

Toukokuussa VR-Yhtymä Oy solmi Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa
aiesopimuksen junaliikenteen operoinnista ja Sm5-lähiliikennekaluston kunnossapidosta
vuoteen 2021 saakka. Tavoitteena on solmia varsinainen suorahankintasopimus keväällä 2016.
Sopimuksen myötä VR sitoutui lähiliikenteessä uusiin tehostamistoimenpiteisiin, joiden
valmistelu ja toteuttaminen ovat käynnissä. Tehostamistoimet koskevat kaluston käyttöä ja
kunnossapitoa, uutta palvelumallia, asiakastyytyväisyyttä ja täsmällisyyttä.

Heinäkuussa avattiin liikenteelle Kehärata, joka mahdollisti ensimmäistä kertaa junayhteyden
suoraan Helsingin päärautatieasemalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matka-aika lento-
asemalle rautatieasemalta on alle 30 minuuttia. Kehäradan, kuten muidenkin ratahankkeiden,
toteuttamisesta vastasi Liikennevirasto.

Syksyn kilpailutuksissa Pohjolan Liikenne voitti uutta linjaliikennettä HSL-alueella. Lisäksi
yritys puolusti menestyksellisesti Kotkan ja Imatran kaupunkiliikenteitä, jotka jatkuvat
sopimusliikenteinä 1.7.2016 alkaen. Imatran sopimus ulottuu kesään 2019 ja Kotkan sopimus
kesään 2021 saakka. Molemmat sopimukset sisältävät tämän lisäksi option kahden vuoden
jatkoon.

Avecra kävi yt-neuvottelut, joiden seurauksena hallintoa supistettiin ja toiminta sopeutettiin
vastaamaan paremmin uusia strategisia tavoitteita. Oulun varastotoiminta päätettiin siirtää
Tampereelle, missä se pystyy tehokkaammin palvelemaan koko Suomen junalinjojen
täydennyksiä.

Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2015 oli 87,2 prosenttia (87,8 %) ja lähiliikenteen
94,7 prosenttia (93,7 %). Täsmällisyyteen vaikuttivat kalustoviat ja turvalaiteviat sekä lähes
läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset. Kehäradan
aloitusvaiheen haasteet näkyivät lähiliikenteen täsmällisyydessä.

VR Track menestyi merkittävästi Liikenneviraston allianssihankkeissa. Euroopan ensimmäinen
julkinen allianssihanke Lielahti−Kokemäki-rataosan perusparannus saatiin valmiiksi alku-
vuonna 2015. Vuoden aikana voitettiin kaksi allianssihanketta Suomessa, Tampereen raitiotie
ja Äänekosken biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantaminen. Muita merkittäviä voitettuja
urakoita oli Vaala−Kivesjärven-perusparannus. Käynnissä olevat suurimmat hankkeet
Suomessa olivat Ruha−Lapua-kaksoisraiteen rakentamishanke, joka on osa suurempaa
Liikenneviraston Seinäjoki−Oulu-ratahanketta sekä kuusi kunnossapidon alueurakkaa.
Ruotsissa VR Track Sweden Ab on noussut yhdeksi maan suurimmista kunnossapitäjistä, jonka
lisäksi Ruotsissa voitettiin ensimmäinen suunnitteluprojekti, Uppsalan tasoristeyksien
muutostyö.
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Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 olivat 119,8 miljoonaa euroa (169,0 milj. euroa).
Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 29,8 miljoonaa euroa. Investoinnit
junakalustoon olivat 70,6 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). IT-investointeja oli
15,5 miljoonaa euroa (21,2 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja
17,6 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa).

Tärkeimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen uudet ohjaus- ja makuuvaunut sekä
VR Transpointin kalusto. Uusien sähkövetureiden vaikutus vuoden 2015 investointeihin oli vielä
melko pieni, mutta sen vaikutus kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Muut investointimenot olivat
käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt

Valtio-omistaja eriytti junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja suunnittelupalveluita
tarjoavan Finrail Oy:n VR-konsernista, ja Finrail aloitti toimintansa itsenäisenä yhtiönä
1.1.2015. Eriyttäminen tehtiin luovuttamalla osakkeet osinkona Suomen valtiolle. Finrailin
liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa vuonna 2014. Yhtiön palveluksessa oli 460 henkilöä, joista
suurin osa työskenteli liikenteenohjaajina.

VR-konsernin kansainvälisen maantielogistiikan yhtiö Transpoint International (FI) Oy myi
tytäryhtiönsä Unkarissa unkarilaiselle Trans-Sped-konsernille 30.6.2015. Transpoint
International (HU) Kft on toiminut läntisen Unkarin alueella varastointilogistiikan markkinoilla
ja itäisen Keski-Euroopan ja Suomen välisessä maantielogistiikassa. Yhtiön 131 työntekijää
siirtyivät kaupan myötä uuden omistajan palvelukseen.

VR Track ja Vossloh-konserniin kuuluvat yhtiöt solmivat 26.5. sopimuksen kahden yrityksen
muodostamisesta. Nämä ovat osakkuusyhtiöt Vossloh Cogifer Finland Oy ja Vossloh Rail
Services Oy, joista VR Trackin omistusosuus on 40 prosenttia. Järjestelyssä VR Track toteutti
liiketoimintasiirron, jossa Trackin vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoiminnot myytiin uusiin
yhtiöihin. Järjestelyllä haetaan vahvuutta vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen
kasvattamiseen ja kehittämiseen. Tuotanto ja 64 työntekijää siirtyivät perustettuihin yrityksiin
30.6.2015.

Vuonna 2015 kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi 17,4 miljoonaa euroa.

Turvallisuus

Vuonna 2015 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei
sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan johtanutta onnettomuutta juna- tai
vaihtotyöliikenteessä. Vakavin vaaratilanne oli maaliskuussa sattunut lähiliikennejunan
ylinopeus Hyvinkäällä.

Poikkeamien määrä sekä junaliikenteessä että vaihtotöissä laski pääsääntöisesti. Vain
suistumisten määrä vaihtotöissä nousi hieman. Esimiehet pitivät turvallisuustuokioita viime
vuotta enemmän turvallisuuskulttuurin parantamiseksi ja myös henkilöstön tekemien
turvallisuushavaintojen tavoitemäärä ylitettiin selvästi.
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Konsernin tapaturmataajuustavoite saavutettiin toteuman ollessa 15,3 ja tavoitteen ollessa
16,5. (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden). Tapaturmien määrän alentamiseksi tehdään
jatkuvasti määrätietoisesti työtä.

Ympäristö

Konsernissa noudatetaan yhteistä ympäristöjohtamisjärjestelmää. Konsernin päätoiminnoilla
on ISO 14 001 mukaiset ympäristösertifikaatit.

VR-konserni jatkoi kuluneena vuonna ympäristölupaustensa toteuttamista. Junaliikenteen
hiilidioksidipäästöt pienenivät 19 prosenttia vähentyneen dieselpolttoaineen kulutuksen
ansiosta.

Uusiutuvan energian osuus rautatieliikenteessä nousi 71 prosenttiin (67 %).

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

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

VR-konsernin ympäristötoiminta, tunnusluvut ja vuosiksi 2013–2020 annetut ympäristö-
lupaukset esitellään vuosiraportin vastuullisuusosiossa.

Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

VR-konsernilla on meneillään historiansa mittavin kalustoinvestointiohjelma. Tämä vaatii
liiketoiminnalta nykyistä parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa. VR-konsernin kustannus-
rakenne on suurelta osin kiinteä, mikä vaikeuttaa nopeiden muutosten tekemistä.

Heikko talouskehitys ja Venäjään liittyvät riskit ovat merkittäviä liiketoiminnalle. Myös
rakenteelliset muutokset Suomen teollisuudessa ja näiden vaikutukset tuotantovolyymeihin
sekä kilpailu Venäjän liikenteessä uuden yhdysliikennesopimuksen astuessa voimaan, ovat
merkittäviä epävarmuustekijöitä. Sekä metsä- että kaivosteollisuuden suunnitteilla olevien
investointien mahdollinen viivästyminen tai toteutumatta jääminen vaikuttaa tulevaisuuden
näkymiin.

Logistiikassa yleinen markkinatilanne on ollut heikko vuoden 2014 viimeisestä kvartaalista
lähtien. Ainoastaan marras−joulukuussa 2015 oli nähtävissä piristymistä, mutta suhdanteen
odotetaan jatkuvan haastavana.

Raaka-aineiden heikko kysyntä ja alentuneet maailmanmarkkinahinnat lisäävät riskejä
varsinkin teräkseen liittyvissä kuljetusvirroissa. Venäjään liittyvät poliittiset riskit, pakotteet
sekä heikko rupla vaikeuttavat edelleen idän liikennettä niin maanteillä kuin rautateillä.
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Heikkoon markkinatilanteeseen ja sitä myötä kovenevaan kilpailuun pyritään vastaamaan
entistä paremmalla kilpailukyvyllä ja vahvalla asiakaslähtöisyydellä.

Kilpailun asteittainen avautuminen muuttaa matkustajaliikenteen toimintamalleja ja edellyttää
toiminnan tehostamista ja asiakaslähtöisyyttä. Joukkoliikenne elää Suomessa isoa murros-
vaihetta, ja kilpailukyvyn kehittäminen on keskeinen osa matkustajaliikenteen strategiaa.

VR Trackin olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja kunnossapidon
kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta asiakkaasta. Ruotsissa kireä
kilpailu urakoista on johtanut projektien alhaiseen kannattavuuteen. Kiristynyt kilpailu näkyy
urakoiden hinnoittelussa, ja paine kilpailukyvyn säilyttämiseksi on huomattava. VR Trackin
häviämät urakat ovat johtaneet toiminnan sopeuttamiseen.

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

Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajallisia lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön sijoitusomaisuuteen
kohdistuvaa markkinariskiä.

VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin, taloudellisiin,
operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Nämä jaetaan vielä erikseen riskilajeihin. Merkittävien riskien
toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty
vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin
johtoryhmälle strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja
tarkastusvaliokunnalle kerran vuodessa.

Syksyllä 2015 maan hallitus käynnisti keskustelun kilpailun avaamisen nopeuttamisesta
rautateiden matkustajaliikenteessä. VR-Yhtymällä on liikenne- ja viestintäministeriön kanssa
sopimus yksinoikeudesta rautateiden matkustajaliikenteessä vuoden 2024 loppuun saakka.
Matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle edes osittain ennen sopimuskauden päättymistä on
huomattavan suuri epävarmuustekijä liiketoiminnalle.

Yhteiskunnan taloudellinen epävarmuus jatkuu ja sillä on edelleen vaikutusta kuluttajien
käyttäytymiseen. Kilpailutilanne muuttuu vuoden 2016 aikana yhä haastavammaksi, mikä lisää
epävarmuutta ja on keskeinen strateginen riskitekijä.

VR:n merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät työrauhahäiriöihin, syynä henkilöstöä
koskevat jatkuneet epävarmuustekijät ja sopeutukset. Myös kaluston kunto ja erityisesti
ääriolosuhteista seuranneet kunnossapitovelat aiheuttavat operatiivisia häiriöitä ja saattavat
myös muodostua merkittäväksi toiminnalliseksi riskitekijäksi. Suomen ratainfran huono kunto
aiheuttaa operatiivisen riskin täsmällisyyteen liittyen.

VR on turvannut liiketoiminnan riskejä vakuutusjärjestelyin.
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Henkilöstö

VR-konsernin henkilöstön määrä väheni edelleen vuonna 2015. Vähennystä oli 1 074
henkilötyövuotta ja henkilöstön määrä oli keskimäärin 8 615.

Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi
vuoden aikana 427 henkilöä.

Syksyllä toteutetun henkilöstötutkimuksen vastausaktiivisuus oli 73 prosenttia (71 % v. 2014).
Tutkimukseen osallistui henkilöstö niin Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa kuin Venäjällä.
Konsernin esimiesindeksi (3,72) nousi hieman edellisvuodesta (3,64). Henkilöstötutkimuksen
konsernitason kokonaistulos oli 3,43 (3,42 v. 2014).

Henkilöstötunnuslukuja 2013−2015

2013 2014 2015
Henkilötyövuodet keskimäärin 10 234 9 689 8 615
Muutos -7,6 -5,3 -11,1
Palkkasumma, miljoona euroa 460,9 445,1 396,0
Vakituisia konsernin henkilöstöstä
(keskimäärin), % 97,4 98,4 97,6

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

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

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

Henkilöstön keski-ikä, vuotta 45,0 44,9 44,5
Palveluksessa olevan henkilöstön

19 18 16
keskimääräinen työssäoloaika vuosina
Miehiä henkilöstöstä, % 82,4 82,4 82,4
Naisia henkilöstöstä, % 17,6 17,6 17,6
Kehityskeskustelujen kattavuus, % 78 73 80
Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta
laskettuna, % 5,3 5,4 5,0

Konsernin tapaturmataajuus
19,1 18,9 15,3(kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa

työtuntia kohti)
Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä* 718 683 670
*) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset että

määräaikaiset työntekijät, aikaisemmin vain vakituiset.

Vuoden 2015 pääteemoja HR-toiminnossa olivat liiketoimintojen tukeminen erityisesti
henkilöstörakenteen muutoksissa sekä vuorovaikutuksen lisääminen henkilöstön ja johdon
välillä eri keinoin. Vuorovaikutusta edistetään uudistetun konsernin intranetin Verstaan,
samoin kuin yhteisöpalvelu Yammerin ja toimitusjohtajan henkilöstölle pitämien kyselytuntien
avulla. Tehokkaammalla työkykyjohtamisella ja hyvinvointitoiminnalla saavutettiin myös
merkittäviä säästöjä työkyvyttömyys-, sairauspoissaolo- ja työterveyskustannuksissa.
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Palkitseminen

Tilikauden aikana maksettiin 15.4.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti VR-
Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 54 750 euroa, varapuheenjohtajalle
25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja
jäsenille maksettiin kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston puheen-
johtajalle maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa,
varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR-Yhtymä
Oy:n erikoisvapaalipun.

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle vuonna 2015 maksettu palkka luontoisetuineen oli
542 040 euroa ja vuodelta 2014 maksettu bonus 226 302 euroa. Toimitusjohtajalla on työn-
antajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus (vuosimaksu 9 604,50 euroa vuonna
2015), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

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

Johto ja tilintarkastus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2015 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.
Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Heikki
Allonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Jarmo Kilpelä, Liisa Rohweder, Tuija
Soanjärvi ja Maija Strandberg. Uusiksi jäseniksi valittiin Heikki Allonen ja Roberto Lencioni.
Lisäksi hallitukseen kuului 15.4.2015 asti varapuheenjohtaja Christer Granskog ja varsinaisena
jäsenenä Antti Mäkelä. Hallitus kokoontui 15 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 98.

Hallitus valitsi 23.4.2015 henkilöstövaliokunnan jäseniksi Hannu Syrjäsen (pj.), Heikki Allosen,
Liisa Rohwederin ja Jarmo Kilpelän. Vuonna 2015 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä
kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100 prosenttia. Hallitus valitsi
23.4.2015 tarkastusvaliokunnan jäseniksi Maija Strandbergin (pj.), Riku Aallon, Roberto
Lencionin ja Tuija Soanjärven. Vuonna 2015 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi
kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 96 prosenttia.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12. VR-Yhtymä
Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat Kari Rajamäki (pj.),
Christina Gestrin, Pertti Hemmilä, Inkeri Kerola, Timo V. Korhonen, Merja Kuusisto, Asmo
Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Riikka Slunga-Poutsalo, Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja
Raimo Vistbacka. VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan 30.10.2015
hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi 30.10.2015 lukien Ville Tavion (pj.), Touko Aallon,
Thomas Blomqvistin, Lauri Ihalaisen, Elsi Kataisen, Timo V. Korhosen, Kai Mykkäsen, Outi
Mäkelän, Arto Pirttilahden, Riikka Slunga-Poutsalon, Katja Taimelan ja Erkki Virtasen.
Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat.
Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:n
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puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elonen, Rautatiealan
Teknisten Liiton puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatievirkamiesliiton puheenjohtaja Kari
Vähäuski, (23.4.2015 saakka Seppo Juselius) ja VR Akavan puheenjohtaja Veijo Sundqvist.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Helmikuussa 2016 VR-Yhtymä ja liikenne- ja viestintäministeriö, (LVM), allekirjoittivat
ostoliikennesopimuksen, samalla LVM lisäsi velvoiteliikenteenä ajettavia vuoroja joulukuuhun
2016 asti. Muutokset toteutuvat maaliskuussa 2016.

LVM:n ostama ja VR:n liikennöimä junien ostopalveluliikenne vähenee LVM:n käytettävissä
olevien määrärahojen pienentyessä. Määrärahojen leikkaus on 12,3 miljoonaa euroa ja se
kohdistuu sekä kaukoliikenteeseen että lähiliikenteen vyöhykejuniin. Ostoliikennesopimus on
voimassa vuoden 2019 loppuun.

Osa ostoliikenteestä poistuvista junavuoroista siirtyy LVM:n päätöksellä VR:n liikennöinti-
velvollisuuden piiriin. Kaikkiaan junavuorot vähenevät ostoliikenteen supistusten vuoksi noin
9 prosenttia. Päätökset tarkoittavat, että yksinoikeussopimuksen nojalla ajettava
velvoiteliikenne ja sen aiheuttamat tappiot kasvavat yksinoikeussopimuksen mukaiseen
sovittuun enimmäismäärään (20 miljoonaa euroa) saakka.

Osana vuonna 2015 aloitettua kilpailukykyohjelmaa VR sulki lipunmyyntitoimistonsa 13
paikkakunnalla tammikuussa 2016. Lisäksi Kemijärven lipunmyynti suljetaan vuoden 2016
aikana. VR:n oma lipunmyynti palvelee edelleen 9 paikkakunnalla. Matkustajajunien
lipunmyynti on siirtynyt nopeasti verkkokauppaan ja mobiilikanavaan. Jo yli 85 prosenttia
junalipuista myydään muualla kuin asemien lipunmyyntipisteissä. Junalippuja myydään myös
R-kioskeissa, asemien automaateissa, puhelinpalvelussa, osassa Matkahuollon toimipisteitä
sekä junissa.

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus hyväksyi omalta osaltaan 1.3.
sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta. Sopimus on
viisivuotinen ja se päättyy 26.6.2021. VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyi sopimuksen
kokouksessaan 9.3.2016.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-
Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun
määräksi KKV on esittänyt 5.790.000 euroa. Tästä ei ole tehty kuluvarausta konsernin
tulokseen. Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita.

Matkustajaliikenteen uusi hinnoittelu lanseerattiin 16.2.2016. Uudistuksessa lipun keskihintaa
laskettiin 25 prosenttia. Lippuvaihtoehtoja karsittiin. Tarjolla on peruslippu ja säästölippu,
joihin voi ostaa erikseen hinnoiteltuja lisäpalveluita. Sosiaalisilla perusteilla alennuksia
myönnetään vain peruslipuista. Hinnoittelu-uudistuksen ennustetaan tuovan huomattavasti
lisää matkustajia kaukoliikenteen juniin.
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Alkaneen vuoden näkymät

Talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. Liikevaihdon kasvattaminen
nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Tästä johtuen myös
liiketuloksen parantaminen on vaikeaa.

VR:n tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen ja junamatkustamisen suosiota tarjoamalla
nopeita, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja viihtyisiä matkustuspalveluja kilpailukykyiseen
hintaan. Tärkeitä kehityskohteita ovat niin henkilökohtaisen kuin verkossa tapahtuvan asiakas-
palvelun uudistaminen, houkuttelevat matkatuotteet, sujuvat matkaketjut, liikenteen
täsmällisyys ja kysyntälähtöinen liikennetarjonta. Digitaalisia palveluja kehittämällä helpo-
tetaan matkustamista ja tuodaan siihen uusia ulottuvuuksia.

Vuoden 2016 VR:n kaukoliikenteen isoja hankkeita ovat hintatason laskeminen ja hinnoittelun
uudistaminen kotimaan kaukoliikenteessä, liikenneverkoston kysyntälähtöinen kehittäminen ja
kilpailukykyohjelman toteuttaminen. Tavoitteena on pysyvä ja merkittävä hintatason lasku
samalla kun hinnoittelumallia selkiytetään. Markkinaehtoiseen liikenteeseen haetaan matkus-
tajien tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on tuoda nopeita junavuoroja pääreiteille
ydinkaupunkien välille ja näin palvella asiakkaita entistä sujuvammin. Esimerkiksi Helsingistä
Turkuun saadaan yli 20 minuuttia nykyistä nopeampi yhteys maaliskuussa 2016.

Lähiliikenteen tavoitteena on viedä loppuun sopimusneuvottelut HSL-alueen lähiliikenteen
operoinnista. Toteutuessaan sopimus ulottuu aina vuoteen 2021, jolloin liikenne avautuu
kilpailulle.

Syksyllä 2016 Pohjolan Liikenne käynnistää kaupunkiliikenteen vuonna 2015 voitettujen
kilpailutusten pohjalta Helsingissä, Imatralla ja Kotkassa. Helsingissä liikennöidään 10 uutta
linjaa, ja liikennettä varten rekrytoidaan 180 henkilöä. Pohjolan Liikenne on käynnistänyt
uuden varikon rakentamishankkeen Helsingissä, tavoitteena on varikon käyttöönotto 2017.

VR Transpointin näkymät vuodeksi 2016 liittyvät edelleen vahvasti teollisuuden näkymiin sekä
Venäjän taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Lievään suhdanteiden parantumiseen on
mahdollisuuksia vuoden 2016 aikana. Toiminnan tehostamista jatketaan kuitenkin määrä-
tietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia asiakkaiden
kanssa.

VR Trackin markkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla. Kilpailu kuitenkin
kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta. Tulevai-
suuden näkymät ovat Suomessa kohtuulliset. Vuoden 2016 avaavan työkannan ja tiedossa
olevien urakkakilpailujen takia Ruotsissa odotetaan voimakasta kasvua.

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja osingon-
maksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden
lopussa 72,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasingvastuita 83,5 prosenttia. Myös oma-
varaisuusasteen odotetaan laskevan.
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Hallituksen esitys voittovarojen käsittelystä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 199,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli
32,1 miljoonaa euroa. Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen
ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta
100 miljoonaa euroa.


