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Nykyaikainen palveluyritys
VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja

vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja

infran palveluyritys.

VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama. Konserni toimii pääasiassa
kotimaassa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa.
Konsernissa työskentelee noin 10 000 ammattilaista, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli
1 4321,1 miljoonaa euroa.

VR Groupin perustehtävänä on tarjota asiakkailleen korkealaatuisia ja
ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluita. Infraliiketoiminnassa
asiakkaiden tarpeisiin vastataan palveluilla, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren.

VR Group
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Taloudellisesti hyvä vuosi
Konsernin liiketulos kääntyi merkittävästi parempaan

edellisvuoteen verrattuna. Etenkin operatiivisen tuloksen

paraneminen osoittaa, että konsernissa tehdyt isot

uudistukset ja tehostamistoimet vaikuttavat.

Kaikki liiketoimintayksiköt toimivat kannattavasti. Yhtä tärkeää on se, että
asiakastyytyväisyys on saatu palautettua parin vuoden takaisen notkahduksen jälkeen.
Yhä useampi suomalainen pitää VR:stä, ja yhtiötä voidaan kehittää vain asiakkaiden
luottamuksen varassa.

VR-konsernilla on menossa historiallisen suuret investoinnit uuteen kalustoon. Vuoden
2013 aikana esiteltiin uudet ohjausvaunut ja 80 uuden sähköveturin kauppa.
Tammikuussa 2014 liikenteessä aloitti uusi kaksikerroksinen ravintolavaunu. Näiden
hankintojen avulla VR pystyy tarjoamaan suomalaisille aiempaa nopeampaa,
täsmällisempää ja miellyttävämpää junamatkustamista.

Kilpailu alkaa rautateiden matkustajaliikenteessä, kun Helsingin Seudun Liikenne
kilpailuttaa 1.1.2018 alkavan lähiliikennesopimuksen. Valmistautuminen kilpailutukseen
on jo vauhdissa ja tuo mukanaan muutoksia sekä VR:n toimintatapoihin että
organisaatioon. Kaukoliikenteessä valtio päätti jatkaa VR:n yksinoikeutta vuoden 2024
loppuun asti. Toisaalta jatkokausi antaa valtiolle mahdollisuuden valmistautua kilpailun
avautumiseen rataverkolla, toisaalta se haastaa VR:n osoittamaan kykynsä asiakkaiden
palvelijana.

Toimitusjohtajan katsaus
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Teollisuuden rakennemuutos ja kansainvälinen suhdanne vaikuttaa etenkin logistiikan
liiketoiminnan kehitykseen. Idän liikenteen ja Venäjän transiton kasvun ansiosta
rautatielogistiikan kokonaisvolyymi kasvoi, vaikka kotimaan liikenne pieneni.
Rautatieliikenteen markkinaosuus koko tavaraliikenteestä kasvoi jo toista vuotta
peräkkäin.

Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi tarjoushinnoittelun vauhdittamana.
Asiakasohjelma Veturiin kuuluu jo puoli miljoonaa suomalaista, ja se on saanut useissa
tutkimuksissa erinomaisen palautteen jäseniltään. Saavutus on huomattavan hyvä
vasta kaksi vuotta vanhalle asiakasohjelmalle.

Poikkeuksellisen voimakas eläköityminen jatkuu lähivuodet. Seuraavien kolmen vuoden
aikana kuudesosa konsernin työntekijöistä eli 1700 henkeä siirtyy eläkkeelle.
Sukupolvenvaihdos on samalla iso mahdollisuus. Tavoitteena on uudistaa työn
tekemisen tapoja niin, että poistuvien tilalle rekrytoidaan 1 000 uutta työntekijää.

VR Group on tehnyt järjestelmällisesti työtä työturvallisuuden ja
henkilöstötyytyväisyyden parantamiseksi. Työtapaturmat ovat vähentyneet yli
kolmanneksella, ja tavoitteena on jatkaa myönteistä kehitystä. Henkilöstötutkimuksen
tulosten mukaan tyytyväisyys esimiesten toimintaan on parantunut.

VR-konsernin uudistaminen jatkuu. Mittava investointiohjelma ja kilpailuun
varautuminen edellyttävät kannattavuuden ja tehokkuuden parantamista edelleen.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta vuonna 2013.

Mikael Aro
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus
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Vuoden 2013 merkittävimmät
tapahtumat

Uuden ja uudistetun kaluston vuosi
Uuden kaluston suunnittelu ja käyttöönotto leimasi
vahvasti vuotta 2013. Huhtikuussa yleisölle esiteltiin
ohjausvaunut, joiden avulla junan veturia ei tarvitse
vaihtaa toiseen päähän junan kääntäessä suuntaansa.
Kaksikerroksisen ravintolavaunun konseptia suunniteltiin
samalla, kun kalustoa valmistettiin Transtechin tehtaalla
Kajaanissa. Ensimmäisen valmiit vaunut otettiin käyttöön
tammikuussa 2014. Vanhan lähijunakaluston käyttöikää
jatkettiin peruskorjauksilla.

Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa uusittiin osa vetoautoista ja lämpösäädellyistä
puoliperävaunuista entistä ympäristöystävällisempiin. Kotimaan maantiekuljetusten
osalta käynnistyi uuden kaluston hankinta ajoneuvojen mitta- ja painouudistusten
johdosta. Rautatielogistiikassa valmistettiinvuoden 2013 aikana 80 uutta neliakselista
vaunua puuraaka-ainekuljetuksiin. Kaikkiaan uusia vaunuja on valmistunut 290
kappaletta. Uudet raakapuuvaunut ovat osa VR Transpointin mittavaa kaluston
uusimisohjelmaa, johon kuuluu myös vanhojen vaunujen saneerausta

Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat
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Veturihankinta julkistettiin
Joulukuussa julkistettiin pitkään valmisteltu päätös tilata
80 uutta sähköveturia Siemensiltä. VR Groupin kautta
aikojen suurimman yksittäisen hankinnan arvo on yli 300
miljoonaa euroa. Kyse on Euroopan toiseksi suurimmasta
veturikaupasta vuonna 2013.

Ouluun uusi varikko
Ouluun rakennettu uusi varikko esiteltiin yleisölle.
Ympäristönäkökohdat tehokkaasti huomioiva moderni
varikko on junaliikenteen uusi pohjoinen tukikohta.
Lämpimässä hallissa voidaan sulattaa ja huoltaa junia. Sillä
odotetaan olevan suotuisia vaikutuksia asiakkaiden
kokemaan laatuun sekä täsmällisyyteen etenkin
talviaikaan, kun päivittäisen kunnossapidon olosuhteet
varikon myötä paranivat. Varikon rakentamiskustannukset
olivat noin 50 miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteen kilpailu
keskustelunaiheena
Liikenne- ja viestintäministeriö päätti kesällä jatkaa VR:n
yksinoikeussopimusta kaukoliikenteessä viidellä vuodella
vuoteen 2024 saakka. Sopimuksen ehtona ovat muun
muassa mittavat kalustoinvestoinnit.

Lähiliikenteessä VR ja HSL päivittävät sopimuksensa. VR
valmistautuu kilpailun avautumiseen HSL-liikenteessä.
Ensimmäinen kilpailutus käytäneen vuonna 2015 ja
kilpailutettu liikenne alkaa vuonna 2018.

Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat
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VR Track uudistui
VR Trackin toiminta järjesteltiin vuoden alussa uudelleen. Palvelut ryhmiteltiin niin, että
ne kattavat koko infrahankkeen elinkaaren aina suunnittelusta kunnossapitoon. Yhtiön
liikevaihto kasvoi ja tulos parani erittäin voimakkaasti vahvan tilauskannan ansiosta.

Vahva logistiikan vuosi
Logistiikan vuosi oli vahva ja sen operatiivinen tehokkuus parani. Tulosta paransivat
myös kasvaneet kuljetusmäärät ja uudet asiakkuudet. VR Transpointin Cargo East
Terminalia eli CET:ä rakennettiin Kouvolaan. Terminaali yhdistää kumipyörä- ja
raideliikenteen sujuvaksi yhteispeliksi ja palvelee etenkin idän liikennettä.

Lippu-uudistus ja mobiilikauppa
Junalippujen hintoihin saatiin lisää vaihtoehtoja, kun VR
uudisti hinnoitteluaan kysyntäperusteiseksi. Vuoden aikana
lanseerattiin myös mobiilikauppa, jonka suosio kasvaa
tasaisesti. Itsepalvelukanavien osuus lipunmyynnistä jatkoi kasvuaan. Veturi-
asiakasohjelman suosio nousi kohisten, ja sen jäseniä oli vuoden loppuun mennessä
piirun verran vajaa puoli miljoonaa.

Täsmällisyys kohtuullisella tasolla
Lähijunien täsmällisyys parantui vuonna 2013. Ratatöitä oli keskimääräistä enemmän,
mikä heijastui kaukoliikenteen täsmällisyyteen. Liikennehäiriöiden hallinta sujui
edellisvuosia paremmin. Kaukojunista 84,7 prosenttia saapui täsmällisesti
pääteasemalle vuonna 2013. Lähijunista täsmällisesti saapui 95,8 prosenttia ja
tavarajunista 90,9 prosenttia.

Rautatiealan koulutus Kouvolaan
Rautatiealan ammatillinen koulutus siirtyi VR Koulutuskeskukselta Kouvolan seudun
ammattiopistolle. KSAO tarjoaa perusammattikoulutusta veturinkuljettajille,
työkonekuljettajille, konduktööreille, liikenteenohjaajille ja ratapihatyöntekijöille. Myös
radanpidon pätevyyksiin liittyvät koulutukset siirtyvät Kouvolaan.

Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat
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Allegron miljoonas matkustaja
Allegro sai miljoonannen matkustajansa syyskuussa.
Nopea Allegro liikennöi Helsingin ja Pietarin välillä
kahdeksalla vuorolla päivittäin. Vuonna 2011 VR asetti
Allegron tavoitteeksi 500 000 matkaa vuodessa vuoteen
2015 mennessä. Tämä tavoite on nyt saavutettu 90
prosenttisesti. Allegro-junien matkustajista suurin osa on
venäläisiä, mutta suomalaisten osuus kasvaa jatkuvasti.
Allegro-juna on VR:n ja RZD:n eli Venäjän rautateiden
yhteishanke.

Tavoitteena 40 miljoonan euron tehostamista
henkilöstökustannuksissa
Konsernissa aloitettiin mittavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Työtä
tehostamalla ja lähivuosien suuria eläköitymisiä hyödyntämällä henkilöstökuluja
pienennetään 40 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 8 prosenttia vuoteen 2016
mennessä. Lähivuosina konsernista eläköityy 1700 henkeä, joiden tilalle rekrytoidaan
noin tuhat uutta työntekijää.

Kivimiehet kävivät kylvyssä
Helsingin päärautatieasemaa jo lähes sata vuotta
vartioineet Lyhdynkantaja-patsaat purettiin, puhdistettiin
ja koottiin uudelleen. Emil Wikströmin suunnittelemat
patsaat kestänevät operaation ansiosta paikoillaan jälleen
seuraavan vuosisadan.

Työtyytyväisyys parantui
Tyytyväisyys esimiestyöhön parani vuoden aikana. Tästä
kertoo parantunut ja tavoitteen ylittänyt esimiesindeksi 3,57 (3,42). Indeksin nousu on
seurausta pitkäjänteisestä työstä, jolla esimiestyötä on kehitetty viime vuosina. Vuoden
aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut esimiesrakenteiden uudistukset ja
esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin esimiesten valmennuksia.

Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat
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VR Groupin arvot ja strategia
Visio
Olemme Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. Palvelumme
ovat asiakaslähtöisiä ja vastuullisesti tuotettuja.

Strategia
Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta:

-- TToimivoimiva perustaa perusta
-- AsiakaslähtöisyysAsiakaslähtöisyys
-- KilpailukykyKilpailukyky
-- KKasvuasvu

Strategiastamme ja sen toteutumisesta saat lisää tietoa alla olevista videoista.

Perustehtävät
• Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä

matkustamisen ja logistiikan palveluja.
• Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla infrapalveluja, jotka kattavat

hankkeiden koko elinkaaren.
• Kotimarkkinamme ovat Suomessa ja Venäjällä.

Arvot
UUDISTUMINENUUDISTUMINEN

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Emme vain sopeudu muutokseen, vaan
pyrimme vaikuttamaan siihen ennakoivasti. Kasvun varmistamiseksi ja palvelun
parantamiseksi kehitämme uudenlaisia lähestymistapoja ja tartumme uusiin
mahdollisuuksiin.

TURVTURVALLISUUS JALLISUUS JA VA VAASTUULLISUUSSTUULLISUUS

Liikenneturvallisuutemme on Euroopan huippua. Myös ympäristöystävällisyys on
konsernia yhdistävä vahvuus. Vastuullisuustyömme on jatkuvaa. Konsernin kestävä
kehitys ja henkilöstön tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä.

Arvot ja strategia
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AASIAKASIAKAS TS TOIMINNAN LÄHTÖKOIMINNAN LÄHTÖKOHTOHTANAANA

Parannamme jatkuvasti palvelujemme laatua ja saatavuutta yhdessä asiakkaidemme
kanssa. Matkustajaliikenteessä parannamme asiakaspalvelua, uudistamme hinnoittelua
ja panostamme täsmällisyyteen. Logistiikassa tarjoamme kokonaispalvelua rautateillä
ja maanteillä. Infratoimialalla osaamisemme kattaa hankkeen koko elinkaaren ja yhä
useamman toimialan tarpeet.

YHDESYHDESSÄ TEKEMINENSÄ TEKEMINEN

Koko konsernimme menestyy, kun teemme työtä yhdessä. Voimavaroja jaetaan
liiketoimintojen ja yksiköiden kesken. Niin varmistetaan voimavarojen tehokas käyttö,
kehitetään toimintaa alan parhaiden asiantuntijoiden kesken ja luodaan taloudellista
vakautta. Keskustelemalla yli yksikkörajojen luomme uutta liiketoimintaa ja tuemme
yhteistä kasvua.

TTAAVOITVOITTEELLISUUSTEELLISUUS

Selkeiden tulostavoitteiden merkitys korostuu epävarmassa taloustilanteessa.
Konsernitasolla tavoitteena on noin viiden prosentin liikevoitto ja liikevaihdon vuotuinen
viiden prosentin kasvu. Kansainvälisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota
kannattavuuteen. Myös jokaisella VR:läisellä on omat vastuunsa ja tavoitteensa.

Arvot ja strategia
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Kolme keskeistä
liiketoiminta-aluetta
Liiketoiminta-alueet ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava
VR Transpoint ja infraan erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti-
ja kunnossapitoyksiköt sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot.

Matkustajaliikenne

VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n
harjoittamasta kauko- ja lähijunaliikenteestä sekä
Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenteestä. Junissa ja
linja-autoissa tehdään vuodessa noin 98 miljoonaa
matkaa. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra
täydentää matkustajaliikenteen palvelua junissa ja
rautatieasemilla. Avecra on VR Groupin tytäryhtiö, ja
vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen
Rail Gourmet Group.

VR:n ja Pohjolan Liikenteen isoimpia asiakasryhmiä ovat
työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat.

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että
linja-autoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalveluja sekä Pohjolan Liikenteeltä
linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla.

tai osoitteesta ,, ja

Liiketoiminta lyhyesti
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Logistiikka

VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa
sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se
tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä massatavara-
ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä.

VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja
kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden
yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka
tarvitsevat logistisia ratkaisuja
massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut
logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.

tai osoitteesta

Infra

VR Track Oy on infraan erikoistunut rakennusliike ja
alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Sillä on vahva
kokemus rautatiejärjestelmien suunnittelusta,
rakentamisesta ja kunnossapidosta. VR Track on
kasvattanut liiketoimintaansa myös ratojen
ulkopuolisissa infrarakentamisen ja kunnossapidon
hankkeissa. Yhtiön kansainvälinen kasvu keskittyy
rautatieverkon suunnittelu-, rakentamis-
ja kunnossapitotöihin pääasiassa Ruotsissa.

VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat
sekä rautatiepalveluja ja muita infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset.

tai osoitteesta

Liiketoiminta lyhyesti
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Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston
kunnossapidon palveluja pääasiassa VR Groupin
liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaita ovat lisäksi
osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
ja Oy Karelian Trains Ltd. Kunnossapito huolehtii
rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja
kahdella konepajalla. Kunnossapitoyksikköön kuuluva
VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja
sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

Junaliikennöinti

Junaliikennöinti tuottaa sisäisiä palveluja VR Groupin
liiketoiminnoille. Junaliikennöinti vastaa veturi- ja
veturinkuljettajapalveluista sekä joistakin konsernin
yhteisistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi siihen kuuluu
operaatiokeskus, joka vastaa junaliikenteen
häiriötilanteiden johtamisesta.

Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin
logistiikka- ja matkustajaliikenneliiketoiminnot sekä
kaluston kunnossapitopalvelut.

Liiketoiminta lyhyesti

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 16



Venäjä ja kansainväliset toiminnot

Venäjä ja kansainväliset toiminnot edistää ja kehittää
VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä
liiketoimintojen kanssa. VR Groupilla on kansainvälistä
liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja
infrassa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Toiminnon
vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-
edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR Groupin
Moskovan-edustusto. Kansainvälisissä tehtävissä
toimii VR Groupissa yhteensä noin 750 henkilöä eri
liiketoiminnoissa.

Corenet myytiin Governia Oy:lle

VR Group ja yritysten operaattori TDC Oy Finland myivät 4.11.2013 omistamansa
Corenet Oy:n osakekannan kokonaisuudessa Governia Oy:lle. Corenet tarjoaa
televerkkoratkaisuja ja telepalveluja yrityksille ja yhteisöille.

Liiketoiminta lyhyesti
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Muuttuva toimintaympäristö
VR-Yhtymän omistaa Suomen valtio sataprosenttisesti.

Omistajan valtaa käyttää Valtioneuvoston kansliaan kuuluva

omistajaohjausyksikkö. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan

hallitusohjelman mukaisesti.

Rautatieliikenne on varsin yksityiskohtaisesti säädeltyä. EU:n komissio julkaisi vuoden
2013 alussa ehdotuksen ns. neljännestä rautatiepaketista, jossa esitetään muun
muassa pakollista kilpailuttamista matkustajaliikenteen ostopalvelusopimuksille,
kotimaan matkustajaliikenteen avaamista kilpailulle, muutoksia Euroopan
rautatieviraston ja jäsenmaiden rautatieturvallisuudesta vastaavien virastojen
työnjakoon sekä rautatieliikenteen harjoittamisen ja rataverkon omistuksen erottamista
toisistaan kaikissa jäsenmaissa. Europarlamentissa ja neuvostossa käsiteltiin
ehdotuksia vuoden 2013 aikana ja ehdotusten käsittely jatkuu vuonna 2014.

VR Group toimii kilpaillussa ympäristössä
Infraliiketoiminnassa jokainen urakka voitetaan tai hävitään tarjouskilpailun kautta.
Logistiikassa kilpailijoita on runsaasti autokuljetuksissa. Rautatiekuljetuksissakin
ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet toimintansa. VR varautuu henkilöliikenteen
avautumiseen kilpailulle. Vuoden 2013 lopussa toteutunut rautatiealan koulutuksen

Toimintaympäristö

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 18



siirtyminen VR-konsernista riippumattomalle taholle oli osa tätä kehitystä. Vaikka
VR:llä on toistaiseksi yksinoikeus rautateiden matkustajaliikenteeseen, juna kilpailee
jatkuvasti muiden liikennemuotojen, erityisesti yksityisautoilun kanssa.

VR:n yksinoikeus rautateiden henkilöliikenteeseen perustuu vuonna 2009 liikenne- ja
viestintäministeriön kansaa tehtyyn sopimukseen. Sopimus tehtiin kymmeneksi
vuodeksi, ja siihen kuului optio seuraavista viidestä vuodesta. Heinäkuussa valtio päätti
käyttää sopimuksen option ja pidensi VR:n yksinoikeutta vuoden 2024 loppuun asti.
Samalla VR:n velvoitetta liikenteen harjoittamiseen eräillä kannattamattomilla reiteillä
laajennettiin. Sopimuksen mukaan option käyttö on mahdollista vain, jos VR sitoutuu
merkittäviin kalustoinvestointeihin.

Lähiliikenteessä noin puolet on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ostoliikennettä. VR:n
ja HSL:n sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. HSL on ilmoittanut
kilpailuttavansa seuraavan sopimuksen siten, että kilpailtu liikenne alkaisi vuoden 2018
alusta. Kilpailutuksen yksityiskohdat ovat vasta valmistelussa.

VR Transpointin näkymät ovat vahvasti kytköksissä teollisuuden kasvunäkymiin ja sitä
myötä rautatiekuljetusten kysyntään. Kasvunäkymiin vaikuttavat kotimaan lisäksi
suhdanteiden kehitys kansainvälisesti, etenkin Venäjällä.

Rataverkko ja sen kunto määrittelee junaliikenteen
reunaehdot
Rataverkosta vastaa sen omistaja Liikennevirasto, joka saa rahoituksensa valtion
budjetista. Parina viime vuonna radanrakentamiseen ja kunnossapitoon osoitetut
määrärahat ovat kasvaneet, mikä on VR:n näkökulmasta enemmän kuin tervetullutta.
Rataverkon parantaminen on edellytys rautatieliikenteen nopeuden, täsmällisyyden ja
volyymien kehittämiselle.

Liikennevirasto on myös VR Trackin suurin asiakas. Liikenneviraston määrärahat
määrittelevät radanrakentamisen ja kunnossapidon ja niihin liittyvän suunnittelun
markkinoiden laajuuden.

Toimintaympäristö
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Laajat ja monipuoliset
sidosryhmät
VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja konsernin

yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi.

Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voisi
vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

VR Groupin sidosryhmät voi jakaa karkeasti kolmeen: julkiset tahot, liiketoimintaan
liittyvät toimijat sekä VR:n toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat.
Sidosryhmät ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä.

Tarkkaa sääntelyä

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.
Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta
säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Sääntely on dynaamista ja
muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

Euroopan Unionin niin sanotun neljännen rautatiepaketin käsittely on ollut keskeisessä
asemassa vuonna 2013. Käsittely on edelleen kesken EU:n toimielimissä. EU:n
ensimmäisen rautatiepaketin muutosdirektiivin täytäntöönpano aiheuttaa muutoksia
kansalliseen lainsäädäntöön laajentamalla rautatiemarkkinoita valvovan sääntelyelimen
toimivaltaa, tarkentamalla rautatieyritysten palveluvelvoitetta sekä uudistamalla
ratamaksujärjestelmää.

VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat ja
liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja
kumppaneita myös ulkomailla.

Monilla VR:n toimintaympäristössä vaikuttavilla tahoilla on eri rooleja. Esimerkiksi
Liikennevirasto on viranomainen, mutta myös infrarakentamista harjoittavan VR Trackin
asiakas.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 20



Järjestöyhteistyötä

VR Group osallistuu monen omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön
toimintaan. Tiiveintä yhteistyö on henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR:n henkilöstöä on
jäseninä Veturimiesten liitossa, Rautatievirkamiesliitossa, Akavassa,
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten liitossa.

VR Group on mm. Elinkeinoelämän keskusliiton, Palvelualojen työnantajat Paltan,
Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Logistiikkayhdistyksen jäsen. Konserni kuuluu
myös Finnish Business & Societyn vastuullisen yritystoiminnan verkostoon.

VR Track on Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Se kuuluu myös Sähkö- ja
teleurakoitsijaliittoon, Suomen geoteknilliseen yhdistykseen, Maarakennusalan
neuvottelukunta MANK:iin, Talonrakennusteollisuuteen sekä Kunnossapitoyhdistykseen.
Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Suomen Kuljetus- ja
Logistiikka -yhdistykseen. Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja
infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER ja Kansainvälinen rautatieliitto UIC. CER hoitaa
rautatiesektorin EU-edunvalvontaa. UIC toimii alan maailmanlaajuisena
yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla tutkimuksen ja teknisen kehitystyön
yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä
sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön toimeenpanosta kansainvälisessä
rautatieliikenteessä.

VR Group on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja
muutamien muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö. Konserni on
liitännäisjäsenenä IVY-maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi
rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden ja Baltian maiden
välillä.

Lisäksi VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka
kehittää ja koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. VR Group toimii myös
kansainvälisessä joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää
joukkoliikenteen yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.

Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
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Avainluvut 2013
Liikevaihto liiketoiminnoittain 2013
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Matkustajaliikenne Logistiikka
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Henkilöstö liiketoiminnoittain 2013, %

Muut sisältää mm. junaliikennöinnin (ml. veturinkuljettajat),

kunnossapidon ja keskitetyt palvelut.

Matkustajaliikenne Logistiikka

Infrarakentaminen Muut

Avainluvut
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VR GrVR Groupin aoupin avvainlukainlukujauja 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 84,7 86,2 79,7 75,8 89,4

Lähiliikenteen täsmällisyys, % 95,8 93,7 92,1 88,5 95,5

Tavaraliikenteen täsmällisyys, % 92,3 87,8 87,9 91,6 90,9

Liikevaihto, milj. € 1421,2 1437,8 1437,2 1422,6 1399,4

Investoinnit, milj. € 170,1 106,5 152,3 152,4 134,5

Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % 65 64 64 64 65

Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt

1000 tonnia

96 101 100 101 93

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat,

miljardia henkilökilometriä kohti

0 0 0 0 0

Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien

tapaturmataajuus*

19,1 - - - -

Henkilötyövuodet keskimäärin 10234 11080 11391 11950 12376

Uusien työsuhteiden määrä 718 928 796 664 587

* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen
edellisvuosiin.

Matkustajaliikenteen markkinaosuudet Suomessa 2012,
%

Henkilöauto Linja-auto

Juna Lentokone

Muut

Logistiikan markkinaosuudet Suomessa 2012, %

Tieliikenne Rautatieliikenne

Vesiliikenne

Avainluvut
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Taloudellisesti hyvä vuosi
VR-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kehittyi

positiivisesti edellisvuodesta ja liiketoiminnan tulos

parani huomattavasti. Matkustajaliikenne, logistiikka ja

infra paransivat kaikki liikevoittojaan.

Liiketoiminta
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Matkustajaliikenteen matkat 

miljoonaa matkaa
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%

Rakentaminen Kunnossapito

Materiaalit Kansainväliset toiminnot

Suunnittelu

Liikevaihto divisioonittain 2013
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Matkustajaliikenne Logistiikka

Infrarakentaminen Muut

Liiketoiminta
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Matkustajaliikenteen vuosi oli
merkittävien
kalustoinvestointien vuosi
Ohjausvaunut esiteltiin huhtikuussa. Vuoden aikana

valmisteltiin uusia ravintolavaunuja, jotka otettiin käyttöön

tammikuussa 2014.

Pohjolan Liikenne vakiinnutti oman verkkokauppansa aseman ja menestyi hyvin
kilpailutuksissa. Avecra uudisti kassa järjestelmänsä ja suunnitteli uusien
ravintolavaunujen tarjontaa.

Matkustajaliikenne
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Matkustajaliikenteen matkat 
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Junamatkustajien asiakastyytyväisyys, % 

(Tyytyväisten asiakkaiden osuus vuonna 2013
haastatelluista junamatkustajista)
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Junamatkustajilta saatu asiakaspalaute 2013
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Verkkopalvelut

Matkustajaliikenne
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• Vr.fi -sivusto uudistetaan modernimmaksi ja käytettävämmäksi. Veturi-kanta-asiakkaille
tarjotaan personoituja palveluita: suosikkimatkojen tallentamista, kohdennettuja
tarjouksia sekä helppoa lipun muuttamista. Tarjouksien ja vinkkien osuutta kehitetään
lisäämällä kumppanien tarjouksia sekä hotellivaraustoiminto.

• Uudet ravintolavaunut aloittivat liikennöinnin vuonna 2014. Viimeisinkin 25 vaunusta on
käytössä tammikuussa 2015. Kaluston uudistaminen jatkuu, ja vuonna 2014
valmistellaan kaikkien sinisten vaunujen korvaaminen uusilla, kaksikerroksisilla
vaunuilla. Tämän jälkeen kaikissa IC-junissa on yhdenmukaiset palvelukonseptit.
Tavoitteena on, ettei sinisiä vaunuja ole enää käytössä vuonna 2019.

• Tikkurilan matkakeskus Dixi otetaan käyttöön loppuvuodesta 2014. Matkakeskuksen
avaamisen myötä parannetaan huomattavasti lentomatkustajien palveluita. Lopullisesti
muutoksen täydentää 2015 avattava kehärata.

Matkustajaliikenne
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Vuosi 2013 oli merkittävien
kalustoinvestointien vuosi
Huhtikuussa lanseerattiin uudet ohjausvaunut, jotka aloittivat

liikenteensä elokuussa. Vuoden 2013 loppuun mennessä niitä

oli liikenteessä 12 kappaletta.

Ohjausvaunun avulla junaa voidaan ohjata molemmista päistä ilman veturinvaihtoa,
mikä helpottaa junaliikennettä erityisesti Helsingin ja Tampereen ruuhkaisilla
ratapihoilla.

VR on tilannut kaikkiaan 26 uutta DuettoPlus -ravintolavaunua. Vuoden 2013 aikana
vaunu viimeisteltiin ja eri asiakasryhmien edustajat, konsernin juna- ja
ravintolahenkilökunta sekä muut asiantuntijat osallistuivat ravintolavaunun
suunnitteluun ja tilojen toimivuuden testaamiseen. Ensimmäinen uusi ravintolavaunu
aloitti liikennöinnin vuoden 2014 tammikuussa Helsingin ja Oulun välillä.

Junalippujen hinnoittelu muuttui kesäkuun alussa

Uudistettu junalippujen hinnoittelu pohjautuu enemmän kysyntään. Samalla VR lisäsi
tarjous- ja kampanjahintaisten matkojen määrää läpi vuoden. Junalipun hinta vaihtelee
kysynnästä riippuen eri junavuorojen ja eri viikonpäivien välillä, eikä junakalusto
vaikuta junamatkan hintaan. Uudistukset koskivat kotimaan kaukoliikennettä. Venäjän
liikenteessä ja Allegro-junissa kysyntäperusteinen hinnoittelu on ollut käytössä jo
joulukuusta 2011 lähtien.

Toukokuussa 2013 VR avasi uuden VR Mobiilin osoitteessa m.vr.fi. Mobiilikaupan lisäksi
junalippuja voi ostaa verkkokaupasta osoitteesta www.vr.fi, automaateista,
lipunmyyntipisteistä, puhelinpalvelusta, junista sekä varaamalla puhelimitse ja
lunastamalla R-kioskista. Junalippuja myyvät lisäksi useimmat matkatoimistot.

Merkittävimmät tapahtumat
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Kaukojunien savuttomuudella haluttiin lisätä

matkustajien viihtyisyyttä ja turvallisuutta junissa

Tupakointitilat kunnostetaan matkatavaroidensäilytystiloiksi ja pyöränkuljetustiloiksi.
Pendolinojen ravintolavaunujen yhteydessä olevia tupakkakoppeja muutetaan
asiakkaiden käytössä oleviksi ravintolavaunutiloiksi.

Allegrolle miljoonas matkustaja

Allegro sai miljoonannen matkustajansa syyskuussa. Nopea Allegro liikennöi Helsingin
ja Pietarin välillä kahdeksalla vuorolla päivittäin. Vuonna 2011 VR asetti Allegron
tavoitteeksi 500 000 matkaa vuodessa vuoteen 2015 mennessä. Tämä tavoite on nyt
saavutettu 90 prosenttisesti. Allegro-junien matkustajista suurin osa on venäläisiä,
mutta suomalaisten osuus kasvaa jatkuvasti. Allegro-juna on VR:n ja RZD:n eli
Venäjän rautateiden yhteishanke.

Merkittävimmät tapahtumat
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Pohjolan Liikenteen oma
verkkokauppa vakiintui
pikavuoroliikenteen
myyntikanavana
Tuotevalikoimaa laajennettiin ottamalla käyttöön Joustava lippu, jonka ostajan ei
tarvitse sitoutua tiettyyn vuoroon.

Pikavuoroissa otettiin käyttöön Suomessa ainutlaatuinen
matkustajainformaatiojärjestelmä, jolla välitetään asiakkaille ajantasaista tietoa
matkan edistymisestä ja jatkoyhteyksistä. Lisäksi matkustajat saavat uutis- ja
säätietoja.

Helsingin seudun liikenteen tarjouskilpailussa Pohjolan Liikenne voitti yhteensä 55
bussin liikenteen, joka aloitettiin vuoden 2014 alussa.

Vuoden 2013 aikana osallistuttiin menestyksellisesti tarjouskilpailuihin myös mm.
Kirkkonummen, Sipoon, ja Kuopion paikallis- ja lähiliikennettä käsittävissä kohteissa.
Savonlinnan paikallisliikenteen kilpailussa ei menestytty, minkä vuoksi koko toiminta
siellä joudutaan lakkauttamaan.

Pohjolan Liikenne
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Tulevaisuudennäkymät

Vuoden 2014 kesällä tai syksyllä lähi- ja paikallisliikenteen järjestämistapa muuttuu
useilla Pohjolan Liikenteelle tärkeillä toiminta-alueilla. Liikenneyhtiön aiemmin kantama
kokonaisvastuu siirtyy viranomaisille – kunnille ja ELY-keskuksille – ja liikenneyhtiölle
jää vain liikenteen tuottajan rooli.

Pikavuoroliikenteessä kilpailun odotetaan edelleen kiristyvän, kun siirtymäajan
liikennöintisopimukset vähitellen päättyvät.

Pohjolan Liikenne
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Avecrassa kehitettiin uutta
kassajärjestelmää
Vuoden 2013 merkittävin kehityshanke oli uusi kassa-,

varastonohjaus- ja raportointijärjestelmä, joka otettiin

käyttöön alkuvuodesta 2014.

Uusi järjestelmä muuttaa erityisesti logistiikan toimintamalleja ja parantaa
merkittävästi yksikkökohtaista raportointia. Järjestelmä parantaa toiminnan
tehokkuutta ja tukee asiakastyytyväisyyden parantumista nopeutuneiden
palveluprosessien myötä.

Avecra on vastannut VR:n uusien kaksikerroksisten ravintolavaunujen
ravintolatarjonnan suunnittelusta. Vaunun alatasolla sijaitsee ravintola Duetto,
välitasolla palvelee kioski ja yläkerrassa uudentyyppinen matkustajaosasto
kokouspalveluineen. Dueton keittiön moderni laitekanta mahdollistaa entistä
laadukkaampien aterioiden ja pikkulämpimien tarjoamisen matkustajille.

Helsingin päärautatieaseman palvelutarjonnassa tapahtui muutoksia vuoden 2013
aikana. Pitkän historian asemaravintolana nähnyt Eliel suljettiin 28.12.2013 Avecran
luopuessa sen liiketoiminnasta. Uudistettu Baguette & co. muutti entiseen
yölipunmyynnin tilaan joulukuussa.

Avecra

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 33



Vuoden alussa yhtiössä otettiin käyttöön uusi henkilökunnan palkitsemisjärjestelmä
Booster. Nimensä mukaisesti sen tavoitteena on kannustaa henkilökuntaa entistä
parempaan myyntityöhön, sekä tukea työntekijöiden hyvinvointia palkitsemalla niin
asiakkaan kuin itsensä huolenpidosta ja yhtiön tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Tulevaisuudennäkymät

Uusi kassa-, varastonohjaus- ja raportointijärjestelmä otetaan käyttöön helmikuussa.

??Kaikki uudet ravintolavaunut ovat liikenteessä tammikuussa 2015.

Avecra on solminut yhteistyösopimuksen Hesburger –liiketoiminnasta, jonka myötä
Helsingin päärautatieasemalla avataan Hesburger-ravintola. Tikkurilan matkakeskus
Dixi avaa ovensa lokakuussa 2014. Avecra on vuokrannut keskuksesta kolme liiketilaa,
jotka avataan samassa yhteydessä. Dixi laajentaa Avecran asematoimintaa kahdella
kioskiyksiköllä ja Robert’s Coffee kahvilalla.

Avecra
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Logistiikalla vahva vuosi
VR Transpointin vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden

2012 tasolla, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena

vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

Logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen
metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. Yli
kolmannes kuljetuksista on Venäjän rajan ylittävää tuonti-, vienti- ja
transitoliikennettä, joten Venäjän merkitys rautateitse tapahtuvaan tavaraliikenteeseen
on merkittävä.

..

Logistiikka
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Kuljetetun tavaran määrä 
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• VR Transpointin näkymät vuodelle 2014 ovat vahvasti sidoksissa teollisuuden
kasvunäkymiin. Niihin vaikuttavat vahvasti kotimaan, mutta myös lähialueiden,
varsinkin Venäjän ja Baltian suhdanteiden kehitys.

• Toiminnan tehostamista jatketaan ja samalla haetaan aktiivisesti kasvumahdollisuuksia
nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa.

Logistiikka
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Kulunut vuosi oli
rautatielogistiikan osalta
vahva
Operatiivisen tehokkuuden hyvä kehitys jatkui.

Rautatiekuljetusten keskimääräinen junakoko kasvoi lähes 8 prosenttia edellisestä
vuodesta ja oli 406 tonnia vuonna 2013. Sähkövedon osuus kasvoi kaksi prosenttia ja
oli lähes 67 prosenttia.

Vaihtotyötuntimäärät pienenivät ratapihoilla. Tämä johtui aiempaa täsmällisemmästä
kuljetussuunnittelusta sekä toimintamallien kehittämisestä ja uuden teknologian
käyttöönotosta. Tuottavuuden kasvu saavutettiin tehostamalla runkoliikennettä ja
junien järjestelytyötä.

VR Transpoint on panostanut sekä tuotannon, että myynnin ja asiakaspalvelun
prosesseihin vuonna 2013. Asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvällä tasolla.

Kouvolassa rakennettiin terminaalia

VR Transpointin Cargo East Terminal (CET) rakennettiin vuoden 2013 aikana.
Kouvolassa sijaitseva terminaali järkeistää massatavaraliikennettä Suomesta itään ja
takaa toiminnan tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden pitkälle tulevaisuuteen.
Terminaali yhdistää kumipyörä- ja raideliikenteen sujuvaksi yhteispeliksi. Välivaraston
avulla pystytään kokoamaan sekä rekoilla että junilla saapuvat tavaraerät ja
toimittamaan ne edelleen tehokkaasti, riittävän suurina erinä idän kasvaville
markkinoille.

Rautatielogistiikan tuotannon vuonna 2012 alkanut organisaatiomuutos saatettiin
loppuun vuoden 2013 aikana. Sen myötä muodostettiin valtakunnallinen tuotanto-
organisaatio aikaisempien alueellisten toimintojen sijaan. Muutoksessa poistettiin
alueellisia ylempiä esimiesportaita ja lisättiin uusia lähiesimiehiä lähelle
kenttähenkilökuntaa.

Merkittävimmät tapahtumat
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Tapaturmataajus ratapihoilla laski

Uusi organisaatiomalli osoitti toimivuutensa toiminnan tehostumisen myötä, mutta
myös työ- ja junaturvallisuuden paranemisella. Tapaturmataajuus ratapihoilla laski
vuoden 2012 tilanteesta noin 25 prosenttia ja vaihtotyöpoikkeamataajuus noin 20
prosenttia. Samanaikaisesti ratapihatyön tehokkuus kasvoi vuoteen 2012 nähden yli
kolme prosenttia. Radio-ohjauksen käyttö perinteisessä ratapihatyössä laajeni
muutamalla kohteella, näistä suurimpina Joensuu ja Siilinjärvi.

Idän liikenne kasvoi

VR Transpointin rautatielogistiikan volyymi kasvoi 3,3 prosenttia edellisestä vuodesta ja
oli 36,4 miljoonaa tonnia vuonna 2013. Kotimaan liikenteen määrä säilyi lähes
ennallaan, idän liikenne kasvoi noin 20 prosenttia. Kasvu sekä kotimaassa että idän
liikenteessä tuli kasvaneiden kuljetusvolyymien ja uusien asiakkuuksien kautta.

Vuoden 2013 alussa myydyt kansainväliset yritykset ja vuonna 2012 myyty
kappaletavaraliiketoiminta vaikuttavat negatiivisesti kokonaiskuljetusten määrään.
Jatkuneen liiketoiminnan kuljetusten määrä kasvoi hieman verrattaessa vuoden 2012
lukuun.

Merkittävimmät tapahtumat
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Infran tulos nousi voitolle
VR Trackin palvelut ryhmiteltiin suunnittelun, rakentamisen ja

kunnossapidon liiketoimintoihin, kalusto- ja

materiaalipalveluihin sekä kansainvälisiin toimintoihin.

Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli kuluneena vuonna erinomainen. Tärkeimpiä
projekteja olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen rakentamissuunnittelu,
Kokkola–Riippa-kaksoisraiteen rakentamissuunnittelu, Eskola–Ylivieska-kaksoisraiteiden
rakentamissuunnittelu sekä Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja
palvelusopimus vuosille 2013–2014. Huhtikuussa VR Track aloitti uuden, viisi vuotta
kestävän sopimuskauden Uudenmaan alueen radan ja turvalaitteiden
kunnossapidosta.

Infra
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• VR Trackin tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2014 avaavan työkannan
ja tiedossa olevien urakkakilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetyn
liiketoiminnan kehitysohjelman uskotaan parantavan yhtiön kannattavuutta
merkittävästi jo vuoden 2014 aikana. Kehitysohjelma ajoittuu vuosille 2013–2015.

• Ruotsin ratamarkkinoiden näkymät ovat hyvät, ja niiden arvioidaan kasvavan
entisestään tulevien vuosien aikana. VR Track Sweden AB:n tilauskanta on vahva, ja
yhtiön kannattavuuden uskotaan paranevan merkittävästi vuoden 2014 aikana.

• Suomessa ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän kohtuullisella tasolla. Rakennusalan
laskusuhdanteesta johtuen kilpailutilanne infra-alalla kiristynee.

Infra
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Vuoden 2013 merkittävimmät
tapahtumat
VR Trackin organisaatio uudistettiin vuoden 2013 alussa. Uusi

organisaatiorakenne rakennettiin tukemaan entistä

paremmin infrahankkeen elinkaarta.

VR Trackin palvelut ryhmiteltiin suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon
liiketoimintoihin, kalusto- ja materiaalipalveluihin sekä kansainvälisiin toimintoihin.

Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli kuluneena vuonna erinomainen. Tärkeimpiä
projekteja olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen rakentamissuunnittelu,
Kokkola–Riippa-kaksoisraiteen rakentamissuunnittelu, Eskola–Ylivieska-kaksoisraiteiden
rakentamissuunnittelu sekä Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja
palvelusopimus vuosille 2013–2014.

Uusia työmaita

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

VR Track on siltojen sivussarakentamis- ja siirtomenetelmän edelläkävijä
Pohjoismaissa. Vuoden aikana eri puolella rataverkkoa toteutettiin yhteensä 15 sillan
siirtoa. Pelkästään juhannuksen liikennekatkossa siirrettiin paikoilleen kaksi ratasiltaa
Lielahti–Kokemäki-rataosuudella.

VR Trackin työmailla hyödynnetään aktiivisesti suunnittelun tuottamia 3D-malleja
työkoneiden ohjaukseen. Vaativaan rautatieympäristöön on kehitetty uutta tekniikkaa:
VR Trackin koneohjatut seulat ja massanvaihtokone ovat tiettävästi ensimmäiset
laatuaan maailmassa.

Sopimus Uudenmaan alueella kunnossapidosta

Huhtikuussa VR Track aloitti uuden viisi vuotta kestävän sopimuskauden Uudenmaan
alueen (kunnossapitoalue 1) radan ja turvalaitteiden kunnossapidosta.
Kunnossapitoalue on junaliikenteen kannalta Suomen merkittävin, ja se sisältää noin

Merkittävimmät tapahtumat
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285 kilometriä pääosin moniraiteista rataa, runsaasti tiheään liikennöityä
lähiliikennerataa, Vuosaaren satamaan johtavan tunneliradan, vuonna 2015
valmistuvan Kehäradan, nopean liikenteen rataa, kuten Kerava–Lahti-oikoradan sekä
Suomen rautatieliikenteen kriittisimmät yksittäiset pisteet, Helsinki–Pasila-rataosan ja
Ilmalan ratapihan.

Menestystä Ruotsissa

Kansainvälisissä toiminnoissa VR Track Sweden AB vahvisti asemiaan Ruotsin
radanpidon markkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi merkittävästi, ja yhtiö voitti useita
uusia radanrakentamisurakoita. Näistä merkittävin on Mälarbananilla toteutettava
urakka, jossa Tukholman seudun junaliikenteen kapasiteettia lisätään laajentamalla
rataa neliraiteiseksi Kallhällin ja Barkarbyn välillä. Laajennus valmistuu vuoden 2016
aikana. VR Track Sweden AB vastaa urakassa ratateknisestä rakentamisesta.

Toukokuussa 2013 Viron tytäryhtiö nimi muuttui VR Track Estonia AS:ksi. Vuoden 2013
aikana yritys keskittyi vuokraamaan konekapasiteettiaan paikallisille markkinoille.
Joulukuussa VR Track Estonia AS aloitti Liettuassa noin vuoden kestävän kiskojen
leimuhitsausurakan.

Työturvallisuus kehittyi edelleen. Työtapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi
ennakoivien toimenpiteiden avulla sekä perehdyttämistä ja viestintää kehittämällä.
Turvallisuuden parantamiseen tehdyt panostukset tuottivat tulosta: tapaturmataajuus
laski ja oli 13,8.

VR Trackin asiakastyytyväisyys oli 3,9 ja se laski kymmenyksellä edellisvuoteen
verrattuna.

Merkittävimmät tapahtumat
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Viisi olennaista
vastuullisuusteemaa
VR Groupilla on merkittävä rooli suomalaisessa

yhteiskunnassa. Konserni kantaa vastuuta sekä

taloudellisesta kannattavuudestaan että toimintansa

vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan

laajemminkin.

Vastuullisuus
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VR Groupissa vastuullisuus tarkoittaa taloudesta, asiakkaista, henkilöstöstä,
turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtimista. Vastuullisuuden viiteen teemaan on
päädytty olennaisuustarkastelun kautta.

• Asiakkaan kannalta olennaisina asioita ovat turvallisuuden ohella muun muassa
junaliikenteen täsmällisyys ja ajantasainen tiedottaminen.

• Taloudellisen vastuun tärkein osa-alue on luotettavan talouden ja
kannattavuuden ylläpitäminen sekä konsernin varojen tarkoituksenmukainen
käyttö.

• Henkilöstönäkökulmasta olennaisimpia asioita ovat hyvä työnantajuus sekä
johtamisen ja esimiestyön kehittäminen.

• Turvallisuustyössä keskeiset asiat ovat esimiestyö ja turvallisuuskulttuurin
kehittäminen.

• Ympäristövastuussa olennaisinta ovat liikenteen ympäristövaikutukset, kuten
energiankulutus ja päästöt ilmaan.

VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat kumpuavat tärkeimpien sidosryhmien
odotuksista konsernin toimintaa kohtaan. Olennaisuuden määrittelyssä on otettu
huomioon esimerkiksi asiakaspalaute, median esiin nostamat kysymykset ja erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa esitetyt toivomukset, koska ne kuvastavat yleistä
yhteiskunnallista kiinnostusta konsernia kohtaan.

Yhtenä tärkeänä näkökulmana olennaisuuden määrittelyssä on ollut ja ne asiat, jotka
tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on taloudellista merkitystä.

Vastuullisuutta johdetaan joka päivä
VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa. Siksi konsernilla ei ole
erillistä vastuullisuusstrategiaa, vaan se on integroitu osaksi konsernistrategiaa.
Strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

VR Groupin johtamismallissakaan vastuullisuutta ei käsitellä erillisenä kokonaisuutena,
vaan siihen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat liiketoimintojen ja yksiköiden
vastuulla ja kiinteä osa tavoitteellista toimintaa. VR Groupin johtamismalli perustuu
tehokkaaseen rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on organisoitu asiakasryhmien
ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä eri
konserniyhtiöiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernipalvelujen saumaton yhteistyö.
Lisäksi vastuullisuutta toteutetaan erilaisten kampanjoiden, hankkeiden, koulutuksen ja
vaikuttamistoiminnan avulla.

Raportoinnilla on merkittävä rooli osana VR Groupin vastuun johtamista.
Vuosiraportoinnin tarkoituksena on vakiinnuttaa vastuun johtaminen ja tulosten
seuranta osaksi konsernin jatkuvaa toimintaa.

Vastuullisuus
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Vuosiraportin rajaukset ja lähteet
TTaavvoiteoite

Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle tasapainoinen kuva konsernin vuoden 2013
toiminnasta. Tarkoituksena on kertoa konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävistä
tapahtumista ja taloudellisesta tuloksesta sekä kuvata konsernin vastuullisen toiminnan
sitoumuksia, periaatteita, saavutettuja tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä. Tekstit
käsittelevät VR Groupin liiketoiminnan ja vastuullisuuden kannalta olennaisimpia
teemoja.

Aikaisemmin julkaistut rAikaisemmin julkaistut raportitaportit

VR Group on julkaissut tätä ennen neljä vuosiraporttia vuosilta 2009, 2010, 2011 ja
2012 sekä kolme vastuuraporttia vuosilta 2005, 2007 ja 2008. Sitä ennen konserni on
julkaissut ympäristöraportin joka toinen vuosi vuodesta 1998 alkaen.

KKohderyhmätohderyhmät

VR Groupin vuosiraportti on tarkoitettu kaikille konsernista kiinnostuneille.
Verkkoraportin eri osioista löytyy eri sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa. Monet raportin
osa-alueet on suunnattu ensisijaisesti päättäjille, viranomaisille ja konsernin
yritysasiakkaille.

RRajauksetajaukset

Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2013. Vuosiraportti kattaa kaikki VR Groupin
liiketoiminnot. Matkustajaliikenteeseen kuuluvista Pohjolan Liikenteestä ja Avecrasta,
logistiikkaliiketoiminnan maantielogistiikasta sekä infrarakentamisesta raportoidaan
vastuullisuuden tunnusluvuissa ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä hetkellä käytössä
olevilla järjestelmillä. Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja tytäryhtiöiden tietoihin
tai niiden vertailukelpoisuuteen.

VR Groupin vuosiraportissa alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei raportoida.
Osakkuusyritysten toiminnasta kerrotaan lyhyesti. Vuosiraportissa ei käsitellä
Liikenneviraston tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimialueelle kuuluvia asioita,
kuten rataverkkoa tai sen kehittämistä.

LähteetLähteet

Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri joukko henkilöitä useilta VR
Groupin liiketoiminta-alueilta. Työtä ohjaa raportoinnin koordinointiryhmä, jossa on
mukana asiantuntijoita vastuullisuuden eri osa-alueilta. Vuosiraportti esitellään
konsernin hallitukselle ja hallintoneuvostolle.

Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä.

Vastuullisuus
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• Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun ja vahvistettuun
tilinpäätökseen.

• Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin henkilöstötilastoihin.
• Turvallisuuden tunnusluvut perustuvat turvallisuustilastoihin.
• Ympäristöluvut perustuvat energian kulutuksen, materiaalien ja kemikaalien

käytön sekä jätteiden osalta osin toimintayksiköiltä kerättyihin seurantatietoihin
ja osin toimittajien raportteihin ja laskutukseen. Liikenteen päästötietojen
laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto-laskentamallin tietoja. Sähkön alkuperä
ja sähköntuotannossa käytettävät energialähteet perustuvat sähkön
toimittajien tietoihin.

Eri johtamisjärjestelmien määrittelyjä on yhtiökohtaisissa toimintajärjestelmissä,
ympäristöjärjestelmässä, rautatieturvallisuuden sekä työturvallisuuden
johtamisjärjestelmässä, talousturvallisuuden hallinta- ja johtamisjärjestelmässä sekä
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Tarkemmat tiedot johtamisjärjestelmistä
löytyvät erillisistä taulukoista raportin viiden teeman yhteydestä.

Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI)
G3-ohjeistoa. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita B-
tason mukaisesti. GRI:n laskentaperiaatteita ei kaikkien indikaattorien osalta vielä
täysin sovelleta. Lisäksi VR Group raportoi soveltuvin osin GRI:n liikenne ja kuljetukset
-toimialan lisäindikaattoreita.

VR Group siirtyi vuonna 2011 raportoinnissaan A+-tasosta B+-tasoon, koska
aikaisemmin sovellettu taso sisälsi paljon sellaisia tunnuslukuja, jotka eivät ole VR
Groupin toiminnassa olennaisia eivätkä siten tarjoa lukijalle olennaista lisätietoa
konsernista. Vuonna 2012 raportoinnissa siirryttiin B-tasolle, mikä tarkoittaa, että
raportilla ei ole ulkopuolista varmentajaa.

Vastuullisuus
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Yhteisellä matkalla
asiakkaiden kanssa
Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta, ja

asiakaslähtöisyys on konsernin arvoista tärkein. Asiakkaista

huolehtiminen on VR Groupissa kiinteä osa yritysvastuuta.

VR Groupin kaikki kolme liiketoimintaa tekevät työtä ja uudistavat toimintaansa
palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin. Konsernin tavoitteena on tuottaa
korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä palveluita niin matkustajaliikenteen, logistiikan
kuin infra-asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaat ovat tiiviisti mukana palvelujen
kehittämisessä.

Asiakas
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Junamatkustajien asiakastyytyväisyys, % 

(Tyytyväisten asiakkaiden osuus vuonna 2013
haastatelluista junamatkustajista)
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Asiakasjohtaminen
VR Groupin arvot asiakkuuden johtamisessa

VR Groupin arvojen mukaan asiakas on toiminnan lähtökohta. Myös
muut arvot eli turvallisuus ja vastuullisuus, tavoitteellisuus,
uudistuminen sekä yhdessä tekeminen ovat keskeisiä asiakkuuden
johtamisessa. Konserni tarjoaa laadukkaita, turvallisia ja helposti
saatavia palveluja, joita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakas liiketoimintojen strategioissa
Asiakas on huomioitu kaikkien liiketoiminta-alueiden strategioissa.
Palvelumallit on luotu eri asiakasryhmien tarpeiden pohjalta. Tuotteet
ja palvelut kohdennetaan niin, että ne vastaavat ja ennakoivat nykyistä
paremmin asiakasryhmien erilaisia tarpeita. Tavoitteena on, että VR
Groupin toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja uudistuvaa.

Asiakaspalvelutavoitteet
• Asiakaskokemuksen parantaminen
• Asiakastyytyväisyyden nostaminen
• Palvelujen jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa
• Uudistuva ja laadukas toiminta
• Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle
• Laatukriteerien toteutuminen
• Henkilöstön asiakaspalvelutaitojen kehittyminen

Asiakasjohtaminen
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Onnistumiset ja vastoinkäymiset asiakaspalvelussa
+ Parannuksia palvelun laadussa

+ Asiakkailta kiitosta asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyydestä ja
palvelualttiudesta

+ Ammattitaito ja asiantuntemus

+ Palveluasenne

+ Asiakkaan toiminnan ymmärtäminen

+ Uudet lippuvaihtoehdot ja hinnoittelu antavat asiakkaille enemmän
valinnanmahdollisuuksia

+ Poikkeustilanteiden ja niihin liittyvän asiakasviestinnän hoitaminen

+ Rajaliikenteen sujuvuus säilynyt korkealla tasolla

+ Laskutuksen oikea-aikaisuus parantunut

– Asiakaspalvelun laatua parannettava edelleen

Mahdollisuudet ja riskit asiakaspalvelussa
+ Kyky palvella kansainvälisesti

+ Uudet palvelut ja moderni kalusto mahdollistavat kasvun

+ Uudistuva ja aktiivinen asiakaspalvelu

+ Vahva osaaminen ja asiakkaan toiminnan ymmärtäminen

+ Parempi häiriötilanteiden hallinta ja matkustajainformaation
tuottaminen

+ Monialaisuus sekä tuote- ja menetelmäkehitys

– Voimakas viranomaissääntely muihin liikennemuotoihin nähden

– Talouden taantuma

Asiakasjohtaminen
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Asiakaspalvelua parantavat
muutokset järjestelmissä tai
rakenteissa raportointikaudella

• Uudistuneet lipunostokanavat
• Uudet tarjoushintaiset junaliput
• Veturi-asiakasohjelma
• Toimenpiteet kaluston laadun ja kunnon parantamiseksi
• Toimenpiteet päivittäisen asiakaspalvelun parantamiseksi
• Toimenpiteet junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi
• Parantunut asiakasraportointi
• RFID:n vaiheittainen käyttöönotto

Asiakasjohtaminen
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Henkilöstö
Vuoden aikana kehitettiin esimiestyötä, edistettiin työkykyä

ja hyvinvointia sekä solmittiin uudet työehtosopimukset.

Vastuu rautatiealan ammatillisesta koulutuksesta siirtyy

Kouvolan Seudun Ammattiopistolle.

Esimiesindeksi oli kuluneena vuonna 3,57 (3,42 vuonna 2012). Henkilöstötutkimukseen
vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (64 prosenttia vuonna 2012). Vastausprosentin
kasvu kertoo, että työntekijät haluavat vaikuttaa ja osallistua työpaikkansa
kehittämiseen.

Henkilöstö
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HenkilösHenkilösttöötietiettooja (31.12.2013)ja (31.12.2013) 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009
Työsuhteita alkoi 1) 718718 928 796 664 587

Työsuhteita päättyi 1) 3) 1 1661 166 1 840 1 200 997 963

Kokonaisvaihtuvuus 1), % 8,58,5 12,57 8,9 6,8 6,1

Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2) 10 27410 274 10 623 11 693 12 059 12 285

Määräaikaiset työsuhteet 2) 204204 171 95 159 286

Ulkomailla työskentelevien määrä 531531 498 517 452 275

Keskimääräinen työsuhteen pituus 1), vuotta 1919 20 20 21 21

Sukupuolijakauma 1)

miehiä, % 8282 83 83 83 84

naisia, % 1818 17 17 17 16

Eläkkelle jääneet 1)

vanhuuseläke 445445 432 501 441 431

työkyvyttömyyseläke 6262 59 88 101 104

Sairauspoissaolo 1), % 5,35,3 5,5 6,3 5,8 5,6

Keskimääräinen eläköitymisikä 1) 58,958,9 57,5 57,9 57,7 1) 57,8 1)

1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.
2) VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi
voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.
3) Luku sisältää Corenet Oy:n henkilöstön siirtymisen konsernin ulkopuolelle.
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• Henkilöstön kehittämisen teemana on menestykseen vievä osaaminen ja kulttuuri.
Organisaatiotason strategisen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen
suunnitellaan toimintamalli. Esimiestyön kehittämisessä korostuvat
muutosjohtamisen valmiudet. Konserninlaajuinen henkilöstötutkimus toteutetaan
loppuvuodesta. Lisäksi laaditaan kolmivuotinen strategia työnantajakuvan
kehittämiseksi.

• Palkitsemisen kehittämistä jatketaan. Työn tavoitteena on löytää malleja, jotka
vastaavat nykyistä paremmin erilaisten tehtäväryhmien työn luonnetta, esimerkiksi
myyntityössä. Ammatillisen koulutuksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön
VRKK:n toiminnan siirryttyä VR:n ulkopuolelle.

Lue lisää >>Lue lisää >> (/fi/vuosir(/fi/vuosiraportti-2013/vaportti-2013/vastuullisuus/henkilosto/tulevastuullisuus/henkilosto/tulevaisuudennakymat/)aisuudennakymat/)

Henkilöstö
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Esimiestyö muutoksessa
Kuluneena vuonna panostettiin erityisesti esimiestyön

kehittämiseen.

Vuoden aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut esimiesrakenteiden
uudistukset ja esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin valmennuksia ja työpajoja.
Johtamista arvioitiin laajasti sekä 360-arvioinneilla että esimiestyön laatuun
keskittyvällä henkilöstötutkimuksella.Tyytyväisyys esimiestoimintaan on parantunut ja
vuoden 2013 esimiesindeksitavoite ylitettiin. Esimiesindeksi oli kuluneena vuonna 3,57
(3,42 vuonna 2012). Henkilöstötutkimukseen vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (64
prosenttia vuonna 2012). Vastausprosentin kasvu kertoo, että työntekijät haluavat
vaikuttaa ja osallistua työpaikkansa kehittämiseen.

Työkykyä ja hyvinvointia

Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia edistettiin Virtaa-hankkeessa. Hankkeen yhtenä
tavoitteena on sairauspoissaolojen väheneminen, ja tavoitetasolle päästiin jo projektin
puolivälissä. Myös muut työkyvyn johtamisen mittarit kehittyvät hyvään suuntaan.
Hankkeen avulla ehkäistään myös työkyvyttömyyttä sekä alennetaan ja
terveydenhuollon kustannuksia. Hankkeessa aloitettiin kokeilu, jossa
sairauspoissaoloon riittää esimiehen lupa ja jossa osatyökykyisille etsitään korvaavaa
työtä. Hyvinvoinnin kehittäminen on siirretty kehitys- ja koulutusyksikön vastuulle,
jolloin toiminta nähdään konsernissa osana muuta henkilöstön kehittämistä.

Parempia HR-järjestelmiä

VR-konsernissa otettiin käyttöön uusi henkilö- ja työsuhdetietojen hallinnan
järjestelmä. Järjestelmän avulla sähköistetään ja tehostetaan työsuhteen elinkaaren
hallinnan prosessit sekä lisätään esimiehille näkyvyyttä henkilöstön tietoihin.
Käyttöönotto sujui hienosti ja järjestelmän käytöstä saatiin positiivista palautetta.

Palkkahallintoa kehitettiin edelleen ulkoisen kumppanin kanssa. Kuluneena vuonna
keskityttiin erityisesti palkanlaskennan laadun parantamiseen ja manuaalityön
vähentämiseen sekä palkkoihin liittyvän raportoinnin lisäämiseen.

Merkittävimmät tapahtumat
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Rautatiealan koulutus siirtyy Kouvolan Seudun

Ammattiopistolle

Rautatiealan kouluttaja VR Koulutuskeskus eli VRKK täytti 100 vuotta. Kouvolan
kaupungin kanssa tehtiin sopimus ammatillisen koulutuksen siirtämisestä Kouvolan
seudun ammattiopistoon vuoden 2014 alusta. Pääosa VRKK:n henkilöstöstä siirtyy
KSAO:n palvelukseen. Siirtoprojektin ohessa suunniteltiin uusi toimintamalli, jolla
huolehditaan VR:lle jäävien ammatillisten koulutusten hallinnoinnista ja yhteistyöstä
uuden yhteistyökumppanin kanssa.

Henkilöstörakenne

VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2013 aikana tapahtunut suuria muutoksia.
Henkilöstön määrä oli vuoden aikana keskimäärin 10 234 ja vuoden lopussa 10 478.
Vähennystä edellisvuoteen oli 316 henkilötyövuotta, mistä Corenetin myynnin osuus on
noin 170 henkilöä. Liikenteenohjaus eriytyi omaksi tytäryhtiökseen (Finrail Oy), johon
siirtyi 1.1.2013 noin 450 työntekijää. Muutosohjelman tueksi perustettu muutospooli
päätti toimintansa. Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten
periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 514 henkilöä.

Uudet työehtosopimukset

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

Merkittävimmät tapahtumat
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Henkilöstön kehittämisessä
selkeät teemat
Strategisen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen

suunnitellaan toimintamalli.

Esimiestyön kehittämisessä korostuvat muutosjohtamisen valmiudet.
Konserninlaajuinen henkilöstötutkimus toteutetaan loppuvuodesta. Lisäksi laaditaan
kolmivuotinen strategia työnantajakuvan kehittämiseksi.

Palkitsemisen kehittämistä jatketaan. Työn tavoitteena on löytää malleja, jotka
vastaavat nykyistä paremmin erilaisten tehtäväryhmien työn luonnetta, esimerkiksi
myyntityössä. Ammatillisen koulutuksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön VRKK:n
toiminnan siirryttyä VR:n ulkopuolelle.

Työkykytoiminnan tavoitteena on pitää yllä hyvää kehitystä, jonka myötä
sairauspoissaolojen ja työeläkekustannusten määrät ovat kehittyneet suotuisasti.
Vuoden aikana analysoidaan hyvinvointitoimintaa ja pyritään toteuttamaan sellaisia
hyvinvointihankkeita, joilla arvioidaan olevan mitattavaa hyötyä henkilöstön
hyvinvoinnin parantamiseksi.

HR-järjestelmiä kehitetään edelleen. Vuoden 2014 tavoitteena on ottaa käyttöön HR-
portaaliraportointi. Raportoinnin avulla voidaan varautua henkilöstörakenteen
muutoksiin sekä tuottaa johdolle ja esimiehille analyyttistä tietoa johtamisen tueksi.

Työsuhdeyksikön painopiste on työehtosopimusten kehittämisessä ja divisioonien
tukemisessa kilpailuun valmistautumisessa sekä laadukkaan työoikeudellisen
neuvonnan tuottamisessa konsernin yksiköille.

Tulevaisuudennäkymät
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Henkilöstöjohtaminen
VR Groupin arvot henkilöstöjohtamisessa

VR Groupin arvot ovat turvallisuus ja vastuullisuus, uudistuminen, yhdessä
menestyminen, tavoitteellisuus sekä asiakas toiminnan lähtökohtana. Näitä
arvoja toteutetaan hyvän henkilöstöjohtamisen kautta, jota täydentää hyvä ja
aktiivinen vuorovaikutus henkilöstön kanssa. Johtamisen viitekehys ja arvot
ovat jatkuvan keskustelun ja arvioinnin kohteena esimiesten koulutuksissa ja
työpajoissa.

Henkilöstöstrategia
Henkilöstöstrategiaa on arvioitu liiketoimintojen strategiapäivitysten
yhteydessä ja strategiaa tukevat toimenpiteet on johdettu liiketoimintojen
tarpeista. Konsernille yhteisiä henkilöstöstrategian teemoja ovat

• esimiestyön kehittäminen ja muutosten tukeminen
• tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat toimet sekä
• menestykseen vievän osaamisen ja kulttuurin edistäminen

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet vuodelle 2013
• Esimiestyön kehittäminen
• Työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
• Liiketoimintaa tukevien palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
• VR Groupin koulutuskokonaisuuden uudelleen organisointi
• Henkilöstökustannusten alentaminen
• HR Master -järjestelmän käyttöönotto

Henkilöstöjohtaminen
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Onnistumiset ja vastoinkäymiset henkilöstöasioissa
OnnistumisetOnnistumiset

+ Esimiestyön kehittämiseen panostaminen näkyy ja tyytyväisyys
esimiestyöhön

on parantunut selvästi

+ Henkilöstön kasvava kiinnostus organisaation ja toiminnan kehittämiseen
on nähtävissä

+ Työkykytoiminta on tehostunut ja työkyvyttömyydestä aiheutuneet
kustannukset ovat

pienentyneet merkittävästi, samoin sairauspoissaolot ovat vähentyneet

+ Palkitsemisstrategia ja palkitsemisen käsikirja on laadittu ja hyväksytty
hallituksessa

+ VRKK:n koulutustoiminnan siirtäminen Kouvolaan toteutui suunnitellusti

+ Uudet työehtosopimukset VR:n ammattiliittojen kanssa neuvoteltiin
työllisyys- ja

kasvusopimuksen mukaisesti

VVastoinkäymisetastoinkäymiset

– Viestintä ja vuorovaikutus johdon, työtekijöiden edustajien ja työntekijöiden
välillä

muutostilanteissa ei ole aina onnistunut

– Veturimiesten liiton Helsingin ja Riihimäen osastot järjestivät laittoman
työnseisauksen

1.11.2013.

Henkilöstöjohtaminen
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Henkilöstöasioiden toimintaa ja tuloksia parantavat
muutokset järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

• Käyttöön otettiin konsernin laajuinen HR-tietojärjestelmä, joka on helpottanut
esimiesten työtä ja työsuhteen elinkaaren hallintaa

• HR-yksikön palvelumalli on selkiytetty
• HR-toiminnan liiketoimintalähtöisyyden tueksi on perustettu HR-ohjausryhmä,

jossa eri liiketoimintojen johto on mukana
• Rekrytointikumppanit on kilpailutettu ja solmittu uudet puitesopimukset sekä

aloitettu rekrytointitoimintamallin uudistus.

Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa
+ Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus ja uudistuva osaaminen

+ Kehittyvät henkilöstöjohtamisen käytännöt ja johtamisjärjestelmät

+ Muutosten läpiviennin paranevat valmiudet

+ Työnantajan maine, positiivisesti kehittyvä julkisuuskuva

+ Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta

+ Konsernin sisäinen yhteistyö

– Tulevaisuuden osaaminen on varmistettava

– Muutoksia koskeva viestintää ja vuorovaikutusta on kehitettävä

Henkilöstöjohtaminen
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Vertailukelpoinen liikevoitto
parani merkittävästi
edellisvuodesta
Tulosparannukseen vaikuttivat sekä vahvasti kehittynyt

liikevaihto että parantunut kustannustehokkuus.

Matkustajaliikenteessä erityisen positiivista kasvu oli VR matkustajaliikenteen
kaukoliikenteen pitkillä reiteillä sekä Venäjän Allegro-liikenteessä. Onnistuneet
tarjouskampanjat siivittivät kaukoliikenteen hyvää kasvua.

Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan
teollisuustuotannosta, minkä vuoksi kotimaan kuljetusmäärät jäivät vuodesta 2012.
Kysynnän piristymistä voidaan odottaa vasta vuonna 2014. Kansainvälisen liikenteen
volyymit ovat nousseet huomattavasti vertailukaudesta ja kehityksen odotetaan
jatkuvan.

Infran liikevaihto kasvoi huomattavasti tilauskannan ollessa vahva. Kumulatiivinen
liikevoitto kääntyi voitolliseksi elokuussa eli huomattavasti vuotta 2012 aiemmin.

Konsernin rahoitustilanne pysyi vahvan kassan ansiosta hyvänä.

Mittava sähköveturihankinnan kilpailutus saatiin päätökseen joulukuussa. Kilpailutus
koski 80 veturia. Hankintaan liittyy myös 97 veturin lisätilauksen mahdollisuus.

Talous
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Ensimmäiset sähköveturit aloittavat liikenteessä vuonna 2017, ja koko kalustoerä
toimitetaan Suomeen vuoteen 2026 mennessä. Näillä vetureilla korvataan vaiheittain
1970-luvulla hankitut neuvostovalmisteiset ensimmäiset sähköveturit.

Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu vastuullinen
talousjohtaminen ja -toiminta
VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Tavoitteellisuus
näkyy pyrkimyksessä toimia kilpailukykyisesti ja kannattavasti ja siten rahoittaa
asiakkaita palvelevia investointeja.

VR Groupin talousjohtamisen strategiana on toimia laadukkaasti ja yhdessä
liiketoimintojen kanssa pyrkiä luomaan kannattavaa kasvua. Vahva tase sekä kasvun
kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan mittaville investoinneille.

Talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on
määritelty toimintaohjeissa. Rahoitusomaisuuden hoito on järjestetty tuottavalla ja
likvidillä tavalla alhaisella riskitasolla.

Edessä poikkeuksellisen mittavia investointeja
VR Groupin strategisena tavoitteena on kannattava kasvu. Kasvu sekä kustannusten ja
käyttöpääoman hallinta ovat lähivuosina avainasemassa VR Groupin historian
suurimpien yksittäisten kalustohankintojen rahoittamisessa.

VR Groupin kalusto on sekä vetureiden että muun kaluston osalta monin paikoin
erittäin ikääntynyttä ja noin neljänkymmenen vuoden käyttöikänsä lopussa.
Investointitarve on syntynyt vuosien myötä, ja useiden satojen miljoonien eurojen
kalustohankinnat ovat välttämättömiä liikennöinnin jatkamiseksi sekä
matkustajaliikenteessä että logistiikan palveluissa. Matkustajille investoinnit näkyvät
parantuneena täsmällisyytenä ja matkustusmukavuutena. Uudistunut kalusto tukee
myös ympäristöystävällisyyden tavoitetta paremman energiatehokkuutensa ansiosta.

Vuoden 2013 joulukuussa päätetty veturihankinta on osa VR Groupin merkittävää
kalustoinvestointien sarjaa. Konserni on hankkinut ja hankkimassa lisää nopeaan
liikenteeseen soveltuvia kaksikerroksisia matkustajavaunuja. Lähiaikoina valmisteilla on
myös uusien dieselvetureiden hankinta.

Investointien rahoitus vaatii VR Groupilta nykyistä parempaa kannattavuutta ja
liiketoiminnan rahavirtaa. VR Groupin kustannusrakenteessa kiinteiden kulujen osuus
on suuri, minkä takia kulujen nopea sopeuttaminen on haastavaa. Lähivuosina
tapahtuva huomattava henkilöstön eläköityminen ja työn tehostaminen mahdollistavat
kustannusten oikeansuuntaisen kehityksen. Velkarahoitusta tullaan hyvin
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TTalousaloustietiettoojaja 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009
Tase, milj. € 1808,71808,7 1773,7 1753 1716,3 1 629,7

Ratamaksu*, milj. € 61,261,2 61,4 61,2 62,1 55,3

Tuloverot, milj. € 4,64,6 13,5 3,7 11,7 9,9

Palkat, milj. € 460,9460,9 476,4 469,2 486,9 483,6

Materiaalit ja palvelut, milj. € 461,7461,7 470,9 515 500,2 470,6

Oman pääoman tuotto, % 3,93,9 2,9 1,6 2,3 1,5

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,44,4 3,9 1,7 3,3 2,4

Omavaraisuusaste, % 83,683,6 82,2 81 80,9 83

*) Sisältää rataveron ja investointimaksun

todennäköisesti tarvitsemaan investointiohjelman läpiviemiseksi. Pitkä- ja
lyhytaikaisten rahoitusinstrumenttien käytön suunnittelu ja pääomarakenteen
tarkastelu ovat tärkeässä roolissa lähivuosina.

Talous
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Talousjohtaminen
VR Groupin arvot talouden johtamisessa

VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle, ja
tavoitteellisuus ohjaa tekemistä. Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia
kilpailukykyisesti ja kannattavasti ja siten mahdollistaa asiakkaita
palvelevien investointien rahoitus.

Talousjohtamisen strategia
VR Groupin talousjohtamisen strategiana on toimia laadukkaasti ja yhdessä
liiketoiminnan kanssa pyrkiä luomaan kannattavaa kasvua.

Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän
pohjan tulevaisuuden poikkeuksellisen mittaville investoinneille ja toiminnan
kehittämiselle.

Talouteen liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen
Talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta
on määritelty toiminnansuunnittelussa ja toimintaohjeissa.
Rahoitusomaisuuden hoito on järjestetty tuottavalla ja likvidillä tavalla
alhaisella riskitasolla.

Talousjohtamisen tulostavoitteet
VR Groupin hallitus asettaa vuosittain konsernille pitkän ja lyhyen aikavälin
strategian mukaiset tulostavoitteet. Strategiasta johdetaan yksikkökohtaiset
toimintasuunnitelmat.

Tavoitteissa on huomioitu omistajapolitiikka.

Talousjohtaminen
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Onnistumiset ja vastoinkäymiset talousasioissa
+ Voitollinen ja edellisestä vuodesta parantunut tulos

+ Vahva tase ja hyvä likviditeetti

+ Kansainvälisessä vertailussa VR Groupin menestys hyvä

– Haastavien sääolosuhteiden ja ikääntyvän kaluston tuomien kustannusten
hallitseminen

– Talouden epävarmuudesta johtuva kysynnän heikentyminen osassa
liiketoimintaa

Mahdollisuudet ja riskit taloudessa
+ Vahva tase: lähivuosien poikkeuksellisen mittavien investointien rahoitus
merkittävässä määrin

liiketoiminnan kassavirralla, vierasta pääomaa hankittavissa
kilpailukykyisellä hinnalla

+ Ympäristöystävällisten liikennöintimuotojen suosiminen: edellytyksiä sekä
logistiikan että

matkustajaliikenteen kasvulle

+ Toimintaprosessien tehostamismahdollisuudet

– Globaalin taloustilanteen vaikutus kysyntään

– Avautuvan ja nykyisen kilpailun vaikutukset tulokseen

– Ikääntyvän kaluston kunnossapidon kustannukset

– Palkkakustannusten, energian hinnan ja materiaalihintojen nousu

– Ratojen osin heikon kunnon vaikutukset junaliikenteeseen liittyvälle
liiketoiminnalle

Talousjohtaminen
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Talousjohtamista ja taloudellisia tuloksia parantavat
muutokset järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

– Kassanhallinnan ja rahoitussuunnittelun tehostaminen

– Talous- ja rahoitustoimintojen yhä tiiviimpi integrointi osaksi liiketoimintaa

– Kuukausiraportoinnin jatkuva sisällöllinen kehittäminen

– Raportoinnin järjestelmäuudistusprojektin jatkaminen

– Kirjanpitojärjestelmän uudistamisprojektin jatkaminen

– Maksuliikenteen toimintojen kehittäminen

Talousjohtaminen
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Turvallisuus
Vuonna 2013 Suomessa vältyttiin vakavilta

junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei sattunut

yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan tai

vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta juna-

tai vaihtotyöliikenteessä.

Turvallisuus
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Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat
miljardia henkilökilometriä kohti
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• Turvallisuuden merkittävä hanke on radio-ohjauksen käyttöönotto liikennepaikalta
toiseen siirryttäessä. Riskienarviointia on tehty vuoden 2013 aikana yhdessä
Liikenneviraston kanssa ja käytäntöön siirrytään vuoden 2014 aikana. Radio-ohjaus
on ollut käytössä vaihtotöissä ratapihoilla jo usean vuoden ajan.

• Liikenneturvallisuustehtävien peruskoulutukset siirtyivät VR Koulutuskeskuksesta
Kouvolan seudun ammattiopistolle 1.1.2014. Koulutukset KSAO:ssa ovat edelleen
tilaajalle räätälöityjä ja ne koostuvat sekä viranomaismääräysten mukaisesta
sisällöstä että sopimuksen mukaisesta asiakkaan omasta sisällöstä.
Kertauskoulutukset jäävät edelleen VR-konsernin toteutettavaksi.

• EU:n rautatieliikenteen yhteentoimivuuden edellyttämä liikennöintiä koskevan
sääntelyn muutos toteutetaan Suomessa vuosina 2014–15. Muutoksen keskeisenä
sisältönä on siirtyminen toimintaa ohjaavista viranomaismääräyksistä rautatiealan
toimijoiden omaan ohjeistukseen. Muutos vaatii laajaa yhteistyötä VR-Yhtymä Oy:n
ja Liikenneviraston kesken.

Turvallisuus
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Suomessa vältyttiin vakavilta
junaliikenneonnettomuuksilta
Vuoden aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai

henkilökunnan kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen

johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

Kansainvälisesti vuosi oli junaliikenteelle kuitenkin synkkä. Lyhyen ajan sisään touko-
heinäkuussa tapahtui ensin kaksi vakavaa onnettomuutta vaarallisten aineiden
kuljetuksissa Belgiassa ja Kanadassa. Loppuvuonna tapahtui suuria onnettomuuksia
myös Ranskassa, Espanjassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.

VR Groupin vaihtotöiden turvallisuuteen puututtiin
tehostetusti keväällä 2013
Vaikka vaihtotöissä tapahtuneiden turvallisuuspoikkeamien määrä on alentunut
aiemmista vuosista, poikkeamien määrä on edelleen liian korkealla tasolla.
Turvallisuuspoikkeamien vähentämiseksi sovittiin vaihtotöiden osalta toiminnallisia
muutoksia ilmajarrujen ja pysäytyskenkien käyttöön. Kehitys on ollut hyvää, mutta
parannettavaa on edelleen.

Asiakasturvallisuuden kannalta tärkeä vartiointisopimus kilpailutettiin vuoden 2012
lopussa ja se tuli voimaan keväällä 2013. Entisten monien eri toimijoiden tilalle tuli yksi
valtakunnallinen palveluntarjoaja. Valvontakohteiden sopimuksia on uusittu vähän
kerrallaan, pääosa tehtiin vuonna 2013.

Mukana suuronnettomuusharjoituksissa
VR osallistui vuoden 2013 aikana ratapihojen suuronnettomuusharjoituksiin
Kouvolassa, Tampereella, Kokkolassa, Oulussa ja Vainikkalassa. Päävastuussa
harjoituksen toteuttamisessa on alueellinen pelastuslaitos tiiviissä yhteistyössä VR:n
kanssa. Kaikki harjoitukset vietiin läpi sujuvasti ja rautatietoimijoiden yhteistyö
onnettomuustilanteissa todettiin hyvin toimivaksi.

Merkittävimmät tapahtumat
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Liikenteen turvallisuusvirasto auditoi VR-Yhtymä Oy:n rautatieturvallisuuden
johtamisjärjestelmän lokakuun lopussa. Auditointi painottui häiriö- ja muutostilanteiden
sekä alihankintojen riskienhallintaan. Riskienhallinnan todettiin yleisesti olevan hyvällä
tasolla, mutta auditoinnissa kirjattiin kuitenkin muutamia kehittämissuosituksia ja
poikkeamia.

Suojavaatteet uusittiin
Sisäisesti yksi vuoden 2013 aikana työllistäneimmistä projekteista oli suojavaatteiden
uusiminen. Liikenneviraston määräyksen mukaisesti suojavaatteista tuli poistaa oranssi
väri, jota saa jatkossa käyttää rautatiealueella ainoastaan turvamiesten vaatetuksessa.
Suojavaatteiden mitoitusten ja talvivaatteiden lämpöominaisuuksien kanssa ilmeni
ongelmia, joten projektin lopputulos ei ollut täysin onnistunut. Havaitut virheet
korjattiin ja niiden perusteella on tehty korjaavia määrittelyjä tulevia vastaavan
kokoluokan projekteja varten.

Merkittävimmät tapahtumat
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Turvallisuusjohtaminen

VR Groupin arvot turvallisuuden johtamisessa
Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

Turvallisuuspolitiikka
VR Groupilla on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden
merkitys ja tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana
turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle turvallisuustyölle.Työturvallisuus
on osa henkilöstöstrategiaa.

Turvallisuusohjelma ja sen toteuttaminen
Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää
ohjelmakauden turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan
turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.Työturvallisuuden toimintaohjelma
vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Se sisältää työturvallisuustavoitteet
ja toimenpiteet. Sen toteutuminen vahvistetaan työterveys- ja
työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Nykyinen turvallisuusohjelma on
laadittu vuosille 2011-2014.

Turvallisuustavoitteet
• Turvallisuus on yhteinen asia ja edellyttää kaikkien toimia
• Riskienhallinta osaksi kaikkea päätöksentekoa
• Työtapaturmataajuus 18, vakavia työtapaturmia 0,

työturvallisuushavainnot 3500, turvallisuustuokiot 1800
• Laadukas poikkeamien käsittely
• Turvallisuushavainnoinnin lisääminen

Turvallisuusjohtaminen
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Onnistumiset ja vastoinkäymiset turvallisuusasioissa
+ Ei kuolleita tai vakavasti loukkaantuneita matkustajia

+ Vaihtotyövaurioiden väheneminen

+ Yleisen turvallisuustietoisuuden lisääminen

+ Esimiehet aktiivisesti mukana turvallisuustyössä

Turvallisuusriskit
Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät
ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin.

Turvallisuusteeman toimintaa ja tuloksia parantavat
muutokset järjestelmissä tai
rakenteissa raportointikaudella

• Riskienhallintapolitiikan uudistaminen
• Muutokset vaihtotyömenetelmissä
• Turvallisuuden johtamisen parantaminen
• Yleisen turvallisuustietoisuuden kasvattaminen

Turvallisuusjohtaminen
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Ympäristö
Juna on ympäristöystävällinen kulkumuoto, koska se tuottaa

vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin

muut kulkumuodot. VR Group on sitoutunut entisestään

vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.

Ympäristölupaukset ovat olleet VR Groupin ympäristötyön selkäranka jo usean vuoden
ajan. Ne ovat olleet tehokas tapa johtaa ympäristötyötä. Ensimmäiset lupaukset
annettiin jo 2007. Nykyiset viisi lupausta ovat vuosille 2013–2020. Lupausten
toteuttamiseksi on tehty ympäristöohjelma, johon kukin yksikkö on kirjannut omat
toimenpiteensä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nykyisten ympäristölupausten mukaisesti VR Groupissa halutaan toimia entistä
energia- ja materiaalitehokkaammin sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta. Yhtiö
pitää huolta siitä, ettei kuljetuksissa tai muussa toiminnassamme tapahdu ympäristöä
pilaavia kemikaalivuotoja. Asiakkaat arvostavat asemien ja junien siisteyttä.

Ympäristölupaukset 2013–2020:
• Energiaa säästäen eteenpäin
• Uusiutuvaa energiaa enemmän
• Puhtaan maan ja maiseman puolesta
• Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä
• Vihrein valinta

Ympäristö
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TTutustuutustu ympäristölupauksiinympäristölupauksiin tarktarkemmin .emmin .

Ympäristö
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Ympäristö
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Hiilidioksidipäästöt juna- ja autoliikenteessä
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Energiatehokkuus hillitsee
ilmastonmuutosta
Ilmaston muuttuminen jatkuu. Tärkeimpiä tekijöitä

ilmastonmuutoksen hillinnässä on energiatehokkuuden

parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö.

VR Groupin tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä parantaa junaliikenteen
energiatehokkuutta 20 prosenttia ja lisätä uusiutuvan energian osuus koko konsernin
energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin.

Ilmastonmuutoksen herättämä ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliikenteelle ja
erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Vastaavasti
ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, ja ne aiheuttavat häiriöitä
liikenteessä. Päästökauppa ja energiaverojen nousu aiheuttavat energian hinnan
nousua.

VR-konsernin käyttöön hankittava sähkö tuotetaan
vesivoimalla
Sähkön alkuperä on varmennettu sähkön alkuperätodistuksilla. Myös aiemman
sopimuksen mukaan käytetty sähkö oli vesivoimaa, joten tällä ei ollut muutosta
epäsuorien kasvihuonekaasujen määrään.

VR Transpointiin kuulunut kappaletavaralogistiikan liiketoiminta myytiin syksyllä 2012.
Kaupan myötä fossiilisten polttoaineiden kulutus laski, mikä vähensi autoliikenteen
suoria kasvihuonekaasupäästöjä.

Pohjolan Liikenteen linja-autoissa biodieselin käytön osuus lisääntyi. Kulutus oli n.
800 000 litraa vuodessa, joka on 7,4 prosenttia kokonaisvolyymistä.

Junaliikenteen sähkövedon osuus pysyi ennallaan. Rovaniemen ja Kemijärven rataosan
sähköistäminen valmistui maaliskuussa 2014.

Kunnossapidon käyttöön valmistui Ouluun uusi varikko, jossa maalämpöä
hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. Valaistus perustuu energiatehokkaaseen
led-teknologiaan. Lisäksi junien sulatusvettä kierrätetään ja sen lämpö otetaan
talteen.

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus
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Energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti
VR Groupin tavoitteena on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia.
Myös muiden toimintojen energiatehokkuutta parannetaan.

Liikenteen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sähkövedon osuus, käyttö- ja
täyttöasteet, vaihtotyöt ja tyhjänä ajo, taloudellinen ajotapa ja kaluston ominaisuudet.

Rautatiematkustajaliikenteen matkustajasuorite lisääntyi 0,4 prosenttia, mikä paransi
hieman energiatehokkuutta. Ravintolavaunujen dieselkäyttöisiä aggregaatteja
poistettiin, ja ne korvattiin junan sähkönsyötöstä sähkön ottavilla inverttereillä.

Rautatietavaraliikenteessä keskimääräinen junakoko kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 1363 t.
Vaihtotöiden määrä oli edellisen vuoden tasolla, mutta sähkövedon osuus lisääntyi
hieman.

Juna- ja autoliikenteen kuljettajien taloudellisten ajotapojen koulutukset jatkuivat.
Pohjolan Liikenne hankki 57 uutta Euro VI-luokan linja-autoa pääkaupunkiseudun
liikenteeseen ja 8 Euro V-luokan linja-autoa muuhun liikenteeseen. Kuljettajien vaihtoa
varten hankittiin seitsemän henkilöautoa, joista kolme oli täyssähköautoja ja neljä oli
hybridiautoja.

Suora energiankäyttö oli 2,42 PJ, jossa päälähteet olivat kevyt polttoöljy, diesel ja
maakaasu. Epäsuoraa energiaa eli sähköä ja lämpöä kulutettiin 3,17 PJ. Energian
kokonaiskulutus väheni 8,5 prosenttia, mikä johtui pääosin maantielogistiikan
polttoainekulutuksen vähenemisestä.

VR Group on liittynyt kansallisiin tavara- ja joukkoliikenteen
energiatehokkuussopimuksiin, joissa tavoitteena on vähentää energiankulutusta
yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä. VR Transpointin rautatielogistiikka on
saavuttanut tavoitteen jo hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Kiinteistöjen lämmitys ja valaistus osana energiatehokkuutta
VR Groupin energiankulutuksesta noin neljä viidesosaa tulee juna- ja autoliikenteestä.
Muuten konsernissa energiaa kuluu lähinnä kiinteistöjen lämmitykseen ja valaistukseen
sekä ratatyökoneiden käyttöön.

Erilaisia valaisinkokeiluja on toteutettu eri kohteissa, ja kiinteistötekniikkaa uudistetaan
pitkäjänteisesti niin, että laitteiden ja koneiden elinkaaret otetaan huomioon. Uusien
laitteiden valinnassa ja hankinnassa panostetaan elinkaarikustannuksiin sekä
energiatehokkuuteen.

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus
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Kiinteistöjen mittarointia ja etäluentaa on lisätty ja rakennusautomaatiota on
uudistettu, jotta seuranta ja ohjaus olisivat oikea-aikaista ja mahdollisiin poikkeamiin
voitaisiin reagoida nopeammin.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia selvitetään peruskorjausten ja
uudisinvestointien yhteydessä. Öljylämmityskohteiden lämmitysjärjestelmiä
muutetaan suunnitelmallisesti muihin lämmitysmuotoihin. Tavoitteena on luopua
kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmistä kokonaan vuoteen 2020 mennessä.

Vuoteen 2020 mennessä on tavoitteena vähentää kiinteistöjen lämmityksessä
käytettävän energian määrää 20 prosenttia ja sähkön määrää 30 prosenttia vuoden
2012 tasosta. Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus vuonna 2013 oli 147 GWh, joka oli
3,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Kiinteistöjen sähkökulutus vuonna 2013
oli 41,4 GWh, joka on 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012.

Tulevaisuudennäkymät
Sähköisen junaliikenteen osuuden kasvattamisessa tärkeää on uusien sähköveturien
hankinta ja ratojen sähköistäminen. Sähköveturihankinnan kilpailutus saatiin
päätökseen joulukuussa. Ensimmäiset uudet sähköveturit tulevat liikenteeseen vuonna
2017. Liikennevirasto vastaa ratojen sähköistämisestä. Rovaniemen ja Kemijärven
rataosuuden sähköistys otetaan käyttöön maaliskuussa 2014. Ylivieska-Iisalmi
rataosuuden sähköistyksestä on tehty päätös ja toteutus käynnistyy vuonna 2015.

Rautatieliikenteen energiatehokkaaseen ajotapaan panostetaan entistä enemmän
lähivuosina. Tarkoituksena on junien ajamisen lisäksi kiinnittää huomiota liikenteen
suunnitteluun ja ohjaukseen. Lisäksi vetureihin tullaan asentamaan taloudellista
ajotapaa tukevaa teknologiaa, jolla veturinkuljettajilla on entistä parempi mahdollisuus
ekoajoon, kun liikennetilanteita voi ennakoida ja ottaa ajamisessa paremmin
huomioon.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta kehitetään korvaamalla öljylämmitysjärjestelmät
muilla energiamuodoilla toimiviksi, lisäämällä LED- ja muita energiatehokkaampia
valaistusjärjestelmiä sekä lisäämällä kiinteistötekniikkaan etäohjausta ja –valvontaa.

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus
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Maaperä ja maisema
VR Group on sitoutunut siihen, ettei sen toiminta aiheuta

maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Tavoitteena on, että

vaarallisten aineiden kuljetuksissa tai kemikaaleja

käytettäessä ei satu merkittäviä, maaperän pilaantumista

aiheuttavia vuotoja.

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

Vuonna 2013 pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen käytettiin 1,0
(0,7) miljoonaa euroa. Suurimmat kustannukset tulevat isoista kiinteistöjen
kehittämishankkeista, jotka sijoittuvat vanhoille konepaja-, varikko- tai
veturitallialueille. Vuonna 2013 maaperän puhdistamista tehtiin rakentamisen
yhteydessä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Porissa ja Oulussa.

Viranomaisten vaatimia pohjavesiseurantoja tehdään Hyvinkään konepajalla, Helsingin
varikolla Ilmalassa, Kaipiaisten kiskohitsaamolla, Kokkolan veturitallilla, Kouvolan
varikolla, Mikkelin veturitallilla, Pasilan entisellä konepaja-alueella, Riihimäen varikolla
sekä Turun varikolla.

Hyvinkään konepajalla ja Riihimäen varikolla kunnostetaan pohjavesiä. Öljyä
poistetaan pohjavedestä pumppauksella.

Seinäjoen Pajuluoman pilaantuneiden sedimenttien osalta vastuiden selvittely on
kesken. Alueella on historian aikana ollut monta toimijaa ja pilaantuminen on
tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Osittain syynä ovat olleet Valtionrautateiden aikaiset
toiminnot ratapihalla. VR-Yhtymä on kunnostanut omistamansa alueen maaperää eikä
kyseiseltä alueelta tutkimusten perusteella enää joudu haitta-aineita Pajuluomaan.

Dieselvetoisen junakaluston käytössä olevat seisontaraiteet on kartoitettu, ja vuoden
2014 aikana ohjeistetaan niiden suojaaminen. Dieselvetureista tihkuu seisontapaikoille
öljyjä, jotka ajan mittaan tekevät sepelin pinnasta mustan. Suojamattoja on käytetty
useiden vuosien ajan puhdistettujen raiteiden suojaamiseen.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja vuonna 2013.

Maaperä
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Sastamalan Vammalassa tapahtui huhtikuussa junavaunujen suistuminen, jonka
seurauksena ympäristöön pääsi noin 5 000 kg mäntyöljyä. Maaperä puhdistettiin.
Kyseessä ei ollut VAK-aineeksi luokiteltu tuote.

Perinnemaisemat ovat uhanalaisten eliöiden elinympäristöjä
VR Group ja Suomen luonnonsuojeluliitto SLL ovat tehneet yhteistyötä
perinnemaisemien hoitamiseksi vuodesta 2008. ”Matkalla maisemaan – luonnollisesti”
–hanke kesti kolme vuotta ja sen jälkeen VR Group on tukenut hoitotöitä viidessä
kummikohteessa vuosina 2011-2013. Kummikohteita olivat Haapamäen aseman niitty,
Salon Kirjolanmäki, Viinijärven asemanseudun radanvarsiniitty Liperissä, Keminmaan
kirkkojen alue sekä Ylivieskan Vähäkangas.

Yksi VR Groupin viidestä ympäristölupauksesta eli ”Puhtaan maan ja maiseman
puolesta” liittyy myös perinnemaisemiin. Sillä halutaan vaalia luonnon
monimuotoisuutta ja maisemaa myös tulevaisuudessa. Radanvarsilla ja ratapihoilla
esiintyy lajeja, jotka ovat hakeutuneet sinne nimenomaan sopivien olosuhteiden
vuoksi. Monet radanvarsien lajeista ovat uhanalaisia, kuten Tampereen ratapihan
ahdeyökkönen, jonka esiintymisalueen suojelua selvitetään.

Tulevaisuudennäkymät
Ohjeistuksilla ja vastuita selkeyttämällä pienennetään nykyisen toiminnan
ympäristöriskejä edelleen.

Maaperän puhdistamista jatketaan maankäytön muutosten ja rakentamisen yhteydessä
sekä katselmusten ja tutkimusten perusteella. VR:n omistamia alueita on erityisesti
kaupunkien keskustoissa. Ne ovat haluttuja kohteita sekä liike- että
asuntorakentamiseen. Kaupunkirakenteen muuttuminen ja tiivistyminen lisää tarvetta
myös alueiden kunnostamiselle.

Maaperä
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Siisteys ja viihtyisyys ovat osa
matkustuskokemusta
Junien ja asema-alueiden siisteyttä ja viihtyisyyttä kehitetään

osana ympäristölupauksia. Tavoitteena on, että vähintään 85

prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja

asemilla. Vuonna 2013 tyytyväisten osuus oli 81 prosenttia.

Junien siisteyttä parantaa uudistuva kalusto sekä vanhojen, avoimilla vessoilla
varustettujen vaunujen väheneminen kalustosta. Niin sanottu sininen vaunukalusto
poistuu käytöstä vuoteen 2019 mennessä.

Asiakastyytyväisyysmittauksissa junien wc-tilat saavat runsaasti palautetta. Niiden
siisteyden eteen tehdään paljon työtä. Junien siivouksen tasoa seurataan
säännöllisesti, jotta junien tilojen matkustusmukavuus olisi hyvällä tasolla.

Junien siisteyttä ja sisäilman puhtautta on parantanut myös päätös kaikkien
matkustajajunien savuttomuudesta. Vaunujen tupakkatiloista luovuttiin vuonna 2013.

VR on lisännyt lähiliikennejunien ulko- ja sisäpesuja. Myös matkan aikana ja
väliasemilla tapahtuvaa siivousta on viime vuosina lisätty. Junia siivotaan päivittäin 26
paikkakunnalla.

Ihmepuutarha koristi Helsingin päärautatieasemaa touko-elokuussa. Puutarha
muodostui kymmenistä erimuotoisista ja -värisistä hyötykasveista.

Siisteys ja järjestys ovat erityisen 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 VR Kunnossapidon Sujuva-
laadunkehittämisohjelmassa.

Siisteys ja järjestys

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 85



Kierrätysaste parani
edellisvuodesta
Vuonna 2013 VR Groupin kokonaisjätemäärä oli 19 204

tonnia, josta kaatopaikalle joutui 3 799 tonnia eli 20

prosenttia. Materiaalina kierrätettiin 66 prosenttia jätteestä.

Suurin osa kierrätykseen menneestä jätteestä oli teräsromua.

Ympäristölupausten mukainen tavoite on vähentää kaatopaikalle menevän jätteen
määrää niin, että kaatopaikalle menevän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä on alle
15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Jätteen määrää pyritään koko ajan vähentämään ja lajittelumahdollisuuksia ja
kierrätystä lisäämään. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin hävikin ja jätteensynnyn
ehkäisy, johon vaikutetaan hankintaa kehittämällä, materiaalien oikeilla valinnoilla sekä
työskentelytapoja muuttamalla.

Jätteiden lajittelua ja kierrätystä on parannettu erityisesti varikoilla ja konepajoilla.
Esimerkiksi jätteiden hyötykäytön osuus yhdyskuntajätteestä oli kaluston
kunnossapidossa jo 85 prosenttia.

Toimenpiteitä jätteiden vähentämiseksi

Junien vessoissa paperijätteen määrää on pyritty vähentämään ohjaamalla asiakkaat
käyttämään sähkökäyttöisiä kuivaimia. Siisteyden lisäksi päätös vaikuttaa vessojen
toimivuuteen, sillä wc-pönttöön päätyessään paperipyyhkeet aiheuttavat tukoksia.

Ravintolavaunuissa aloitettiin kokeilu biojätteen keräämiseksi erilleen sekajätteestä.

Selvitystyö Helsingin päärautatieaseman jätehuollon kehittämiseksi saatiin valmiiksi
2013. Vuoden 2014 aikana uudistetaan rautatieaseman sisätilojen jäteastiat ja
kiinteistön jätteiden lajittelua lisätään, jotta jätteiden hyötykäyttöaste paranisi.

Vanhoja, käytöstä poistettuja tavaravaunuja ja osia hyödynnetään uusien vaunujen
rakentamisessa, ja kokonaan käytöstä poistetut vaunut toimitetaan teräsromuna
kierrätykseen.

Vuonna 2013 järjestettiin valtakunnallisesti kaikkia VR Groupin toimipisteitä koskeva
sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyskampanja, jonka aikana kerättiin tarpeettomat
sähkölaitteet kierrätykseen.

Jätehuolto
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Radan rakentamisessa ja kunnossapidossa hyödynnetään koneohjausta.
Koneohjauksessa työkoneeseen asennetaan laite, joka joko opastaa laitteen kuljettajaa
tarkempaan työhön, tai saa koneen toimimaan automaattisesti. Koneohjaus tehostaa
materiaalien käyttöä.

Hankinnan ympäristökriteereissä otetaan huomioon myös materiaalitehokkuus- ja
kierrätysnäkökulmat.

Tulevaisuuden näkymät

Energiana hyödynnettävän jätteen keräystä lisätään useissa kohteissa vuoden 2014
aikana. Jätteiden lajitteluastetta parannetaan erityisesti junissa ja asemilla. Helsingin
päärautatieaseman suunnitellut jätehuollon muutokset toteutetaan vuoden 2014
aikana.

Jätteiden lajittelua ravintolavaunuissa parannetaan vuonna 2014. Uusiin vuoden 2014
aikana käyttöönotettaviin kaksikerroksisiin DuettoPlus-ravintolavaunuihin tulee
asiakastiloihin erilliskeräys kolmelle eri jätejakeelle (energiajae, sekajäte ja biojäte),
vanhempien ravintolavaunujen asiakastiloissa tullaan keräämään sekajätteen lisäksi
myös biojäte.

Jätehuolto
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Ympäristöjohtaminen

VR Groupin arvot ympäristöjohtamisessa
VR Groupin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan
ympäristöasioiden johtamiselle. Ympäristöystävällisyys on osa kilpailukykyä ja
vahvasti mukana konsernin strategiassa.

Ympäristöstrategia ja -visio
VR Group on turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani asiakkaille ja
yhteiskunnalle. Konserni on edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä. VR Group
tekee oman osansa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja toimenpiteiden
pääpaino on uusiutuvan energian käytössä. Ympäristöhaittojen vähentäminen
ja ennaltaehkäiseminen ovat olennainen osa ympäristötoimintaa.

Ympäristöpolitiikat ja niiden toteuttaminen
VR Groupin yhtiöiden ja divisioonien ympäristösuunnitelmat perustuvat
yhteiseen ympäristöpolitiikkaan ja noudattavat jatkuvan parantamisen
periaatetta. VR Groupin ympäristöpolitiikan ja -lupausten toteuttaminen on osa
konsernin johtamisjärjestelmää.

Ympäristöjohtaminen

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 88



Ympäristötavoitteet
• Energiatehokkuus paranee junaliikenteessä 20 %
• Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60 %
• Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu

merkittäviä, maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja
• Vähintään 85 % asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla
• Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä (pl. romutus)

on alle 15 %
• VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2 %-yksikköä

Onnistumiset ja vastoinkäymiset ympäristöasioissa
+ Asiakkaat arvostavat VR Groupin ympäristöystävällisyyttä ja
ympäristöviestintää.

+ Junaliikenteessä uusiutuvan energian osuus on suuri.

+ Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus on hyvällä tasolla.

+ Maa-alueiden terveys- ja ympäristöriskit ovat hallinnassa.

– Junaliikenteen matkustajakohtainen energiankulutus ei ole vähentynyt
suunnitelmien mukaisesti.

– Yhdistetyt kuljetukset on lopetettu toistaiseksi.

Ympäristöjohtaminen
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Ympäristömahdollisuudet ja -riskit
+ Junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta.

+ Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö
vähentävät

päästöjä.

+ Hyvä ympäristösuorituskyky lisää asiakkaita ja vähentää kustannuksia.

– Junaliikenteessä on melu- ja tärinähaitoista johtuvia rajoituksia ja
vaatimuksia.

– Onnettomuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä
muita

ympäristövahinkoja.

– Liikennettä haittaavat sään ääri-ilmiöt yleistyvät.

Ympäristötoimintaa ja tuloksia parantavat
muutokset järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

• Uudet ympäristölupaukset (2013–2020) ja niiden jalkauttaminen
• Ympäristöohjelmat ja –mittarit yksiköille
• Päätoiminnoilla ISO 14001 –ympäristösertifikaatit
• Vihreän ilmeen käyttöönoton jatkuminen
• CSM-tietojärjestelmän käyttöönotto ympäristötunnuslukujen keräämisessä,

analysoinnissa ja raportoinnissa

Ympäristöjohtaminen
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3.5 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin
rajaukset ja lähteet

3.6–

3.8

Raportin kattavuus ja

laskentakokonaisuus, rajaukset
Vuosiraportin
rajaukset ja lähteet

3.9–

3.11

Tiedon tuottaminen,

laskentaperiaatteet, korjaukset
Vuosiraportin
rajaukset ja lähteet

3.12 GRI-sisältöindeksi GRI-sisältöindeksi
3.13 Raportin ulkoinen varmennus Ei ulkoista varmennusta

4. Hal4. Hallinlinttootapa ja rtapa ja rakakenneenne SijainSijaintiti KKommenommentttiti
4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinto
4.2 Hallituksen puheenjohtajan

asema
Hallitus

4.3 Hallituksen jäsenten

riippumattomuus
Hallitus

4.4 Osakkeenomistajien ja

henkilöstön

vaikutusmahdollisuudet

hallituksen toimintaan

Hallintoneuvosto

4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten

vaikutus hallituksen ja johdon

palkitsemiseen

Kannustinjärjestelmät

4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen

hallitustyöskentelyssä
Hallitus

4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys Hallitus

4.8 Missio, arvot ja eettiset

toimintaperiaatteet
Arvot, visio ja
strategia

4.9 Hallituksen tavat seurata

yhteiskuntavastuun johtamista
Vastuullisuuden
johtaminen ja raportin
rajaukset

4.10 Hallituksen oman toiminnan

seurantatavat
Hallitus

4.11 Varovaisuuden periaatteen

noudattaminen
Ympäristö

4.12 Sitoutuminen ulkoisiin

aloitteisiin ja periaatteisiin
Ilmastonmuutos

Energiatehokkuussopimukset

4.13 Jäsenyydet järjestöissä Sidosryhmät
4.14 Lista sidosryhmistä Sidosryhmät
4.15-

4.16

Sidosryhmien tunnistaminen ja

vuorovaikutuksen muodot
Sidosryhmät Sidosryhmät tunnistettu

sidosryhmäkartoituksen

perusteella.

GRI-taulukko
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4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksessa

esiin nousseet asiat ja

huolenilmaukset ja niihin

vastaaminen

Toimintaympäristö

5. Joh5. Johtamisen lähetamisen lähesstymistymistatavvaatt
(periaa(periaatttteeeett, ta, tavvoitoittteeeett,,
ssaaaavutukvutuksesett, v, vasastuuttuut, k, koulutusoulutus,,
seurseurananta)ta)

SijainSijaintiti KKommenommentttiti

Asiakkuuden johtaminen Asiakasjohtaminen
Talousjohtaminen Talousjohtaminen

Ympäristöjohtaminen Ympäristöjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen

Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtaminen

TTaloudelaloudelliseliset tunnusluvutt tunnusluvut
AvainluvutEC1 Taloudellisen lisäarvon

luominen ja sen jakautuminen

sidosryhmien kesken
Markkinatilanne ja
toimintaympäristö

EC2 Ilmastonmuutoksen

taloudelliset vaikutukset ja

muut riskit sekä

mahdollisuudet organisaation

toiminnassa

Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus

Käsitelty sanallisesti.

EC3 Eläke-etuuksien kattavuus Eläkevastuu on täysimäräisesti

katettu.

EC4 Valtiolta saatu taloudellinen

tuki

Valtion ostamat junavuorot

EC6 Paikallisten toimittajien

käyttäminen

Isoimmissa hankinnoissa

hankintakohtainen, julkinen

tarjouskilpailu, muut ostot

kilpailutetaan

hankintasopimuspohjaisesti.

EC7 Paikalliset rekrytoinnit Lähes kaikki konsernin

toimipisteet Suomessa.

Ulkomaisiin rekrytoitu paikallisia,

mutta osuus koko henkilöstöstä

pieni.

EC8 Investoinnit infrastruktuuriin ja

julkista käyttöä varten tehdyt

palveluhankinnat

Investoinnit ja
kalustohankinnat

GRI-taulukko
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YmpärisYmpäristtöötunnusluvuttunnusluvut SijainSijaintiti KKommenommentttiti
EN1 Materiaalien käyttö Ympäristötase Kaluston kunnossapidon

kemikaalit raportoitu.

EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö Jätehuolto ja kierrätys Käsitelty sanallisesti

EN3 Välitön energiankulutus Ympäristötase Juna- ja autoliikenteen energia

EN4 Välillinen energiankulutus Ympäristötase Juna- ja autoliikenteen energia

Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus

Käsitelty sanallisestiEN5 Energian käytön säästötoimet

Energian
kokonaiskulutus -
graafi

EN6 Aloitteet energiatehokkaiden

tai uusiutuvalla energialla

tuotettujen tuotteiden ja

palvelujen kehittämiseksi

Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus

Uusiutuvan energian
osuus
rautatieliikenteessä -
graafi

EN7 Epäsuora energiankulutus Ympäristötase Osana autoliikenteen energiaa

EN8-EN10 Vedenotto Ympäristötase Kaluston kunnossapidon

vedenkulutus raportoitu.

EN11 Luonnon monimuotoisuuden

kannalta rikkailta alueilta

omistetut, vuokratut ja

hallinnoidut maa-alueet

VR ei omista ko. alueita.

Liikennevirasto hallinnoi

rataverkkoa.

EN12 Organisaation toiminnan

vaikutukset luonnon

monimuotoisuuteen

suojelualueilla

VR ei omista ko. alueita.

Liikennevirasto hallinnoi

rataverkkoa.

EN13 Suojellut ja kunnostetut

elinympäristöt
Maaperä ja maisema Käsitelty sanallisesti

Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus
Hiilidioksidipäästöt
juna- ja
autoliikenteessä

EN16 Välittömien ja välillisten

kasvihuonekaasujen

kokonaispäästöt

Ympäristötase
EN17 Muut merkittävät välilliset

kasvihuonekaasupäästöt

Välillisten päästöjen merkitys

suhteessa EN16-päästöihin

epäolennainen

GRI-taulukko
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EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset

kasvihuonekaasupäästöjen

vähentämiseksi

Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus

EN19 Otsonikatoa aiheuttavien

aineiden päästöt

Ei olennainen, otsonikatoa

aiheuttavat aineet korvattu

EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät

päästöt ilmaan
Ympäristötase Juna- ja autoliikenteen päästöt

EN21 Päästöt veteen ja jätevedet Ei päästöjä vesistöön, sillä

jätevedet ohjataan kunnalliseen

puhdistukseen.

Jätehuolto ja kierrätysEN22 Jätteet lajeittain ja käsittelyn

mukaisesti Ympäristötase

Maaperä ja maisemaEN23 Merkittävien kemikaali- ja

öljyvuotojen määrä Maaperä ja maisema

EN26 Tuotteiden ja palveluiden

ympäristövaikutusten

vähentäminen

Melu ja tärinä

EN27 Tuotteiden ja

pakkausmateriaalien kierrätys

ja uudelleen käyttö

Ei olennainen VR Groupin

toiminnassa

EN28 Ympäristörikkomukset Raportointikaudella ei ole

ympäristösäädösten rikkomuksia

Sosiaalisen vSosiaalisen vasastuuntuun
tunnusluvuttunnusluvut SijainSijaintiti KKommenommentttiti

LA1 Henkilöstön määrä ja

jakautuminen
Henkilöstö

LA2 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstötietoja
LA3 Työntekijöiden etuudet Henkilöstö
LA4 Työehtosopimuksen piirissä

olevien työntekijöiden osuus

Kollektiivisten TES-sopimusten

piirissä on 96,9 %

henkilökunnasta

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa

noudatettava

vähimmäisirtisanomisaika

Vähimmäisirtisanomisaika on

työsuhteen pituudesta riippuen

14 pv-6 kk

LA6 Työsuojelutoimikunnat Työsuojelutoimikunnat kattavat

kaikki henkilöstöryhmät

LA7 Tapaturmataajuus,

ammattitaudit, poissaolot ja

kuolemaan johtaneet

tapaturmat

Turvallisuus

LA8 Vakaviin sairauksiin liittyvä

koulutus työntekijöille

Ei olennainen VR Groupin

toiminnassa

GRI-taulukko
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LA10 Henkilöstön koulutus Henkilöstö Keskimääräistä koulutusmäärää

ei vielä saada laskettua.

LA11 Elinikäinen oppiminen ja uran

vaihto tai lopetus
Henkilöstö

HallintoLA12 Kehityskeskustelut ja

suoritusarvioinnit Henkilöstötietoja
LA13 Hallintoelinten ja

henkilöstöryhmien

monimuotoisuus
Henkilöstötietoja

LA14 Palkkatasa-arvo Tasa-arvosuunnitelma

HR1-HR2 Ihmisoikeusasioiden

huomioiminen

investointipäätöksissä

Eettiset sopimusehdot

yhteistyökumppaneille

HR4 Syrjinnän ehkäisy Tasa-arvosuunnitelma

HR5-HR7 Yhdistymisvapaus,

lapsityövoima ja pakkotyö

Eettiset sopimusehdot

yhteistyökumppaneille

SO1 Paikallisyhteisöihin

kohdistuvien vaikutusten

arviointi ja hallintaan liittyvät

ohjelmat

Ei erillistä ohjelmaa

paikallisyhteisövaikutusten

hallitsemiseksi.

SO2-4 Korruptio Konsernipolitiikan mukaisilla

hyväksyntämenettelyillä pyritään

varmistamaan, että epäasiallista

varojen käyttöä ei tapahtuisi.

Ei lahjontaan liittyviä

oikeustapauksia

SO5 Poliittinen osallistuminen ja

lobbaaminen
Sidosryhmät

SO6 Puolueille ja poliitikoille

annetut lahjoitukset

VR Group ei tue puolueita ja

poliitikkoja lahjoituksin

SO7 Kilpailuoikeudellisten

säännösten rikkominen ja

määräävän markkina-aseman

väärinkäyttö

Ei GRI:n tarkoittamia säädösten

rikkomuksia

SO8 Lakien ja säädösten

rikkomuksista asetetut sakot ja

muut seuraamukset

Ei GRI:n tarkoittamia säädösten

rikkomuksia

PR1 Tuotteiden terveys- ja

turvallisuusnäkökohdat

Ei olennainen VR Groupin

toiminnassa

PR2 Tuotteiden terveys- ja

turvallisuusvaatimusten

rikkomukset

Ei olennainen VR Groupin

toiminnassa

GRI-taulukko
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PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä

pakollinen tuoteinformaatio

Ei olennainen VR Groupin

toiminnassa

Liiketoiminta/
Matkustajaliikenne
Liiketoiminta/
Logistiikka

PR5 Asiakastyytyväisyyskyselyt

Liiketoiminta/infra

PR6 Markkinointiviestintää koskevat

periaatteet

VR Group noudattaa

Mainostajien liiton

markkinoinnin sääntöjä ja

ohjeita.

Sitouduttu Suomen

matkatoimistoalan liiton Helsinki

Declaration -periaatteisiin.

Ei GRI:n tarkoittamia

rikkomuksia.

PR9 Tuotteiden ja palvelujen

käyttöön liittyvien säädösten

rikkomukset

EI GRI:n tarkoittamia säädösten

rikkomuksia

LT2 Kuljetuskaluston rakenne Ympäristötase
Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus

LT4 Uusiutuvien energialähteiden

käytön ja palvelujen

energiatehokkuuden

lisääminen
Hiilidioksidipäästöt
juna- ja
autoliikenteessä
Ilmastonmuutos ja
energiatehokkuus

LT5 Tieliikenteen ilmanpäästöjen

vähentäminen (mm.

taloudellinen ajotapa,

biopolttoaineet)
Hiilidioksidipäästöt
juna- ja
autoliikenteessä

LT7 Melun hallintaan ja torjuntaan

liittyvät politiikat ja ohjelmat
Melu ja tärinä

LT11 Päihteiden väärinkäyttöön

liittyvät politiikat ja ohjelmat

Päihdepolitiikassa noudatetaan

nollatoleranssia

LT12 Liikenneonnettomuudet Turvallisuus

GRI-taulukko
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VR Groupin hallinto
VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on

liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva,

Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR-
Yhtymä Oy:n toimiala on rautatieliikenteen ja autoliikenteen harjoittaminen ja muu
siihen liittyvä ja sitä tukeva palvelutoiminta joko välittömästi tai tytär- ja
osakkuusyritysten kautta.

Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön alaiselle
Liikennevirastolle. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta
puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi.

VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa
harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka
harjoittavat matkustajaliikennettä. VR-konserniin kuuluvat muut yhtiöt on mainittu
hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.

Hallinto
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Hallintoneuvoston
kokoonpano ja toiminta
Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12)
jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous.
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä
henkilöä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallintoneuvoston jäsenten
palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Rautatieläisten Liitto, Veturimiesten
Liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava.
Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he
eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

HallintoneuvHallintoneuvoston tehtävä on:oston tehtävä on:

• valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja, että
yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä
pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;

• antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti
tärkeitä;

• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä

• käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan
laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen
suunnitelmien toteutumista

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2013

Puheenjohtaja:Puheenjohtaja:
Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja

Hallintoneuvosto

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 99



Jäsenet:Jäsenet:
Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja
Pertti Hemmilä, s. 1955, kansanedustaja
James Hirvisaari, s. 1960, teologian ylioppilas, kansanedustaja
Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja
Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja
Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, kansanedustaja
Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri,
puoluesihteeri
Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja
Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja
Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja
Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, ent. kansanedustaja, eläkeläinen

Henkilöstöjärjestöjen edustajat:Henkilöstöjärjestöjen edustajat:
Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Rautatieläisten liitto
Puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatiealan Teknisten liitto
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava (21.3.2013 saakka Teppo Sotavalta)
Tarja Turtiainen, Rautatievirkamiesliitto

Lisäksi vuonna 2013 hallintoneuvostoon kuului 20.3.2013 asti Sampsa Kataja.

Vuonna 2013 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä 7 kertaa ja hallintoneuvoston
varsinaisten jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli noin 80 prosenttia.

HallintoneuvHallintoneuvoston palkkiot voston palkkiot varsinaisen yhtiökarsinaisen yhtiökokokouksen 20.3.2013 päätöksellä oouksen 20.3.2013 päätöksellä ovvat:at:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500
euroa kokoukselta.

• Vuonna 2013 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 54 300 euroa.
Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut
palkkiot.

• Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

Hallintoneuvosto
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Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
on asianmukaisesti järjestetty.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät
toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat
päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä
merkittävistä kiinteistökaupoista.

Lisäksi hallitus mm:

• hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion;
• allekirjoittaa tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen;
• hyväksyy vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen;
• hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
• nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
• nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
• hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden

keskeisten avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
• nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien

työjärjestykset;
• ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
• valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
• hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet;
• hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat

periaatteet ja politiikat;
• valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan

kanssa; ja
• kutsuu koolle yhtiökokouksen.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen
keskeiset tehtävät ja hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa
työjärjestyksen muutokset ja päivitykset.

VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen
puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallituksella on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8)
varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta
täyttänyttä henkilöä. Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen täyttää 68 vuotta kesken
toimikautensa, päättyy hänen toimikautensa 68 vuoden iän täyttymistä ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Hallitus
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Hallitus arvioi toimintaansa toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa
ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden
takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.

VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2013
Hallituksen puheenjohtaja:Hallituksen puheenjohtaja:

Hannu SHannu Syrjänenyrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt
aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.:
Orion Oyj ja Management Institute of Finland MIF Oy. Hallituksen jäsen mm.: Realia
Group Oy, Suomen Messut Osuuskunta ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen puheenjohtaja 19.4.2011 alkaen.

Hallituksen vHallituksen vararapuheenjohtaja:apuheenjohtaja:

Christer GrChrister Granskanskogog, s. 1947, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Kalmar Industries konsernin toimitusjohtajana, Partek
Oy:n varatoimitusjohtajana sekä Parter Cargotek AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet
Automation Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Patria Oyj ja Lännen
MCE Oy. Hallituksen jäsen: Cavotec SA ja Sarlin Group Oy Ab. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

VVarsinaiset jäsenet:arsinaiset jäsenet:

Riku AaltoRiku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen
puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj ja Teollisuuden palkansaajat TP ry. Hallituksen jäsen:
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma. Hallintoneuvoston jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

Maaret HeiskariMaaret Heiskari, s. 1966, B.Sc. Linguistics, JOKO 57 Executive education,
Liiketoimintasegmentin johtaja, Venäjän liiketoiminta, Lemminkäinen Oyj.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Kone Oyj:ssä Venäjän aluejohtajana, Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ohjelmajohtajana, Suomalais-venäläisen
kauppakamarin Moskovan edustuston johtajana ja ZAO Unertekin toimitusjohtajana.
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 30.3.2006 alkaen.

Hallitus
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Antti MäkAntti Mäkeläelä, s. 1952, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Sanomapaino Oy:n, Sanoma Lehtimedia Oy:n ja Kymen Sanomalehti Oy:n
toimitusjohtajana. Hallituksen jäsen: St Michel Print Oy, Länsi-Savo Oy, Etelä-Savon
Viestintä Oy ja Finex Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

TTuija Soanjärviuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen
jäsen: Affecto Oyj, Basware Oyj, Tecnotree Oyj, DNA Oy, Metsähallitus, Silta Group Oy
ja Silta Oy. Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-
Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

Liisa RLiisa Rohohwederweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi.
Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana,
Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä.
Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Living
Himalayas- suojeluohjelman hallituksen puheenjohtaja ja WWF:n viestintä- ja
markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013
alkaen.

Jarmo KilpeläJarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena
valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa,
tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja
yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja:
Governia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013
alkaen.

Lisäksi vuonna 2013 hallitukseen kuului 20.3.2013 asti varsinaisena jäsenenä Soili
Suonoja ja Markku Tapio.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun
ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastoa.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2013 hallitus
kokoontui yhteensä 11 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste
oli 93 prosenttia.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet
Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2013 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen
20.3.2013 päättämät palkkiot:

Hallituksen puheenjohtaja 54.750 euroa/vuosi

Hallitus
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Hallituksen varapuheenjohtaja 25.800 euroa/vuosi

Hallituksen jäsen 22.800 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että
valiokunnan kokouksesta 600 euroa/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna
2013 yhteensä 287.090 euroa.

Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

Valiokunnat
Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja
henkilöstövaliokunnan. Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-
Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan
nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat noin 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat
hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta
Valiokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden
valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Lisäksi valiokunta huolehtii yhteydenpidosta
tilintarkastajiin ja sisäisen tarkastukseen.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on, muun muassa:

• käsitellä vuotuinen talousarvio;
• seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
• seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja

riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
• käsitellä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen

sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;

• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön

riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle
yhtiölle;

• seurata yhtiön ja konsernin taloudellista tilannetta (välitilinpäätökset);
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• valvoa taloudellisen raportoinnin kuten osavuosi- ja vuosikatsausten sekä
tilinpäätöstiedotteiden ja muiden vastaavien viestintää koskevia
lehdistötiedotteita;

• käsitellä tilintarkastuksen raportit ja tarkastussuunnitelmat sekä pitää yhteyttä
tilintarkastajaan;

• käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit ja tarkastussuunnitelmat sekä pitää
yhteyttä sisäiseen tarkastukseen;

• seurata yhtiön tietojärjestelmien tietoturvaan liittyviä riskejä ja muita
olennaisia tietoturvakysymyksiä; ja

• valmistella tilintarkastajan valintapäätös.

Hallitus valitsi 26.3.2013 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Antti
Mäkelä (pj.), Riku Aalto, Liisa Rohweder ja Tuija Soanjärvi. Vuonna 2013
tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä viisi kertaa ja jäsenten keskimääräinen
osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Henkilöstövaliokunta
Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä
henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämistä koskevien asioiden sekä keskeisten
nimitysasioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten.

Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:

• yhtiön toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu;
• konsernin johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden

palkitsemisasioiden valmistelu;
• toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenten ja tarvittaessa myös muiden

avainhenkilöiden nimitysasioiden valmistelu;
• yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu; ja
• muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä huolehtiminen sekä

valiokunnan päättämässä laajuudessa muiden henkilöstöä koskevien asioiden
kuten henkilöstön ja esimiestyön kehittämisen, seuraajasuunnitelmien ja
työturvallisuuden kehittämisen käsittely.

Hallitus valitsi 26.3.2013 henkilöstövaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Hannu
Syrjänen (pj.), Christer Granskog, Maaret Heiskari ja Jarmo Kilpelä.

Vuonna 2013 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä viisi kertaa ja jäsenten
keskimääräinen osallistumisaste oli 85 prosenttia.
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Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus, joka määrää myös palkkauksen.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.7.2009 alkaen toiminut eMBA Mikael AroMikael Aro (s. 1965).
Ennen VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajaksi tuloaan hän on työskennellyt mm.
Carlsberg-konsernin Pohjois-Euroopan johtajana ja Carlsberg-konserniin kuuluvan
Sinebrychoffin toimitusjohtajana.

VR-konsernissa on johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja (pj.),
matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien johtajat, VR Track Oy:n toimitusjohtaja,
Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja, konsernin talousjohtaja,
henkilöstöjohtaja, yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, junaliikennöinnin johtaja
sekä kunnossapidon johtaja.

Johtoryhmä käsittelee VR:n toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta
merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä
käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä. Johtoryhmä
kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
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Johtoryhmän jäsenet
VR-Yhtymä Oy:n johtoryhmän muodostivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt:

Mikael Aro

• s. 1965, eMBA
• Toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin mm. Carlsberg-

konsernin Pohjois-Euroopan johtajana ja
Carlsberg-konserniin kuuluvan Sinebrychoffin
toimitusjohtajana

• Johtoryhmän jäsen 1.7.2009 alkaen

Petri Auno

• s. 1973, filosofian maisteri
• Liikennejohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin

veturinkuljettajatoiminnoista vastaavana
liikennepäällikkönä ja aluepäällikkönä VR-
Yhtymässä sekä projektipäällikkönä Oulun
yliopistossa

• Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen

Johtoryhmän jäsenet
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Jari Hankala

• s. 1962, diplomi-insinööri
• Kunnossapitojohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Foster Wheeler

Energia Oy:n huoltoliiketoiminnan johtajana ja
Varkauden yksikön paikallisjohtajana

• Johtoryhmän jäsen 20.11.2012 alkaen

Outi Henriksson

• s. 1969, kauppatieteen maisteri
• Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin mm. Soneran,

Cultorin ja Sulakkeen talousjohdossa
• Johtoryhmän jäsen 13.8.2012 alkaen

Rolf Jansson

• s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppatieteen
maisteri

• Logistiikkadivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Nordean Corporate

Finance-johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon
konsulttina Booz Allen Hamiltonissa

• Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen.

Johtoryhmän jäsenet
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Timo Koskinen

• s. 1968, varatuomari
• Henkilöstöjohtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin henkilöstöjohtajana

VR Osakeyhtiössä ja VR-Yhtymässä sekä juristina
Elisalla

• Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen

Otto Lehtipuu

• s. 1968, diplomi-insinööri
• Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, VR-

Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin ympäristöpäällikkönä

VR-Yhtymässä
• Johtoryhmän jäsen 1.12.2010 alkaen

Päivi Minkkinen

• s. 1959, diplomikielenkääntäjä
• Venäjä- ja kansainväliset toiminnot -divisioonan

johtaja, VR-Yhtymä Oy
• Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän

kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä
• Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen

Johtoryhmän jäsenet
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Ville Saksi

• s. 1971, insinööri
• Toimitusjohtaja, VR Track Oy
• Työskennellyt aikaisemmin Skanska Infra Oy:n

toimitusjohtajana
• Johtoryhmän jäsen 1.1.2010 alkaen

Antti Tiitola

• s. 1967, yo-merkonomi, Gross- und
Aussenhandelskaufmann

• Matkustajaliikennedivisioonan johtaja, VR-
Yhtymä Oy

• Työskennellyt aikaisemmin Lidl Suomi Ky:n
toimitusjohtajana ja Örum Oy Ab:n
markkinointijohtajana

• Johtoryhmän jäsen 1.1.2012 alkaen

Johtoryhmän jäsenet
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Taloudellinen raportointi
Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan vastaa siitä, että
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin liiketoiminnassa noudatetaan soveltuvaa
lainsäädäntöä sekä yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on
järjestetty asianmukaisella tavalla.

Taloudellista tilannetta raportoidaan sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla. Toimiva johto
seuraa taloudellisten tavoitteiden toteutumista konsernin johtoryhmässä vähintään
kuukausittain sekä konsernitasoisella että liiketoimintakohtaisella sisäisellä
raportoinnilla. Raporteissa seurataan tulosta, investointien toteutumista,
rahoitustilannetta sekä henkilöstömääriä ja liikennemääriä. Konsernin taloudellinen
tilanne raportoidaan hallitukselle kerran kuukaudessa.

Ulkoisessa raportoinnissa laaditaan neljännesvuosittain julkistettava osavuosikatsaus ja
vuosiraportti. Hallitus käsittelee kaikki osavuosi- ja vuosiraportit ennen niiden
julkistamista.

Konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta vastaa konsernin talousyksikkö.
Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti
hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. Tavoitteena
on varmistaa, että konsernin taloudellinen raportointi tuottaa olennaisesti oikeat tiedot
sekä sisäisiin että julkaistaviin raportteihin.

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen
kansainvälisiä ammattistrandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.
Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittain vahvistetaan
sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma. Sisäinen tarkastus valvoo, että konsernin
sisäiset kontrollit ovat toimivat ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus
raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle jokaisessa valiokunnan kokouksessa.

Taloudellinen raportointi
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Kannustinjärjestelmät
VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän.
Vuonna 2013 kannustinjärjestelmä on koostunut vain lyhyen tähtäimen
kannustinjärjestelmästä. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä ei käynnistynyt
uutta kolmivuotisseurantajaksoa. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat
toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmien
tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.

Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on kuvattu
konsernin palkitsemiskäsikirjassa, joka on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa
ja jonka ylläpidosta vastaa HR-yksikkö.

Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen. Järjestelmän
mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion
maksua.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä
Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä
jakaantuu neljään organisaatiotasoon (L1–L4). Järjestelmään kuului vuonna 2013 noin
170 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä
sekä esikuntatoimintoihin liittyvät toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 13
henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (90 henkilöä).

Muut tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä
esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 64
henkilöä).

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan
vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin/yksikön liikevoitto on
mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–15 % ja muiden strategiaa ja
yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–85 %.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet
tavoitteen mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat)
laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-L3 -taso 30 % ja L4-taso 25 %.
Palkkiomahdollisuus poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1-L3 on 50 %.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

Kannustinjärjestelmät
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Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen
perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä
Yhtiössä ei ole käytössä pitkän tähtäimen palkkiojärjestelmää eikä vanhoissa
järjestelmissä ole nostamattomia palkkioita.

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot
Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 528 600 euroa ja vuodelta 2012
hänelle maksettu bonus oli 41 000 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden
aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke.
Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2013 oli 9 604,50
euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman
varalta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan normaali
palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava
erokorvaus, mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.

Kannustinjärjestelmät
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Tilintarkastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka
tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2013
maksetut palkkiot olivat yhteensä 94 567 euroa.

Tilintarkastus
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Riskienhallinta
VR-konsernin johto on sitoutunut riskienhallintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen.
VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka. Politiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja
päämäärät, vastuut sekä riskienhallinnassa noudatettavat toimintatavat.

Riskienhallinnan tehtävänä on tuottaa ajantasainen, oikea ja kattava käsitys VR-
konsernin riskeistä. Riskienhallinta on VR-konsernissa jatkuvaa toimintaa, jolla
tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan konsernin keskeisiä riskejä
kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Riskienhallinta sisältyy olennaisena osana kaikkiin VR-konsernin prosesseihin.
Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta- ja
tukiyksikössä riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla. Turvallisuusyksikön vastuulle
kuuluu riskienhallintapolitiikan ajantasaisuus ja täytäntöönpanon tukeminen sekä
riskienhallinnan toimintatapojen seuranta, kehittäminen ja johtoryhmälle sekä
hallitukselle raportointi. Erikseen nimetty riskienhallinnan kehitysryhmä ohjaa ja tukee
riskilajivastuullisia riskienhallinnan toteuttamisessa.

VR-konsernin riskienhallinnan päämääränä on edesauttaa konsernin strategisten ja
operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä konsernin liiketoiminnan tuloksellisuutta
ja jatkuvuutta. VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan:
strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin, ja nämä kaikki jaetaan vielä
erikseen riskilajeihin. Ohessa on listattu keskeiset tarkastellut riskilajit
kategoriakohtaisesti.

StrStrategiset riskitategiset riskit TTaloudelliset riskitaloudelliset riskit OperOperatiiviset riskitatiiviset riskit VVahinkahinkoriskitoriskit

Liiketoiminnan
edellytyksiin ja
kehittämiseen
vaikuttavat,
toimintaympäristöön,
markkinoihin ja
sidosryhmiin liittyvät
tekijät

Puutteellisesta
informaatiosta johtuvia
tai
liiketoimintaprosesseihin
liittyviä tapahtumia,
jotka voivat aiheuttaa
taloudellisia menetyksiä

Sisäisistä
prosesseista,
järjestelmistä tai
ulkoisista tekijöistä
aiheutuvia uhkia
toiminnalle tai
tavoitteiden
saavuttamiselle

Onnettomuudet
tai muut
vahingot

Riskienhallinta
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• Konsernitason
strategiset riskit

• Logistiikan
liiketoiminta

• Matkustajaliikenteen
liiketoiminta

• Infrarakentamisen
liiketoiminta

• Maine ja viestintä
• Poliittinen kehitys ja

sääntely
• Yrityskaupat

• Sopimukset ja vastuut
• Compliance –riskit
• Governance –riskit
• Hankinnat
• Luotot
• Korot, vakuutta ja

likviditeetti
• Talousraportointi

• Organisaatio ja
johtaminen

• Henkilöstö
• Junaliikennöinnin
• operatiivinen toiminta
• Logistiikan

operatiivinen toiminta
• Matkustajaliikenteen

operatiivinen toiminta
• Infrarakentamisen

tuotanto ja
kunnossapito

• Liikkuvan kaluston
kunnossapito

• Informaatioteknologia
• Liikenteen poikkeus-

ja kriisitilanteen
hallinta

• Henkilökunta
• Asiakkaat ja

sidosryhmät
• Ympäristö
• Konsernin

omaisuus

Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja
kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan
kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja
toiminnansuunnittelun yhteydessä ja hallitukselle kerran vuodessa.

Riskienhallinta
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Hallituksen
toimintakertomus 2013
VR-konsernin tulos vuonna 2013 oli hyvä. Kaikki

liiketoimintayksiköt toimivat kannattavasti. Parantunut

tulos osoittaa, että konsernissa tehdyt isot uudistukset

ja tehostamistoimet tuottavat tulosta.

Vuosi 2013 oli VR Groupille suurten investointien vuosi. Investointien kattaminen vaatii
liiketoiminnalta riittävää tulosta ja koko konsernilta parempaa tehokkuutta.

Konsernissa aloitettiin vuoden aikana mittavat toimenpiteet kannattavuuden
parantamiseksi. Työtä tehostamalla ja lähivuosien suuria eläköitymisiä hyödyntämällä
henkilöstökuluja pienennetään 40 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 8 prosenttia
vuoteen 2016 mennessä. Lähivuosina konsernista eläköityy 1700 henkeä, joiden tilalle
rekrytoidaan noin tuhat uutta työntekijää. VR Groupissa työskenteli vuoden aikana
keskimäärin 10 234 henkilöä.

• Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,3 %
• Konsernin liikevoitto oli 70,6 (52,4) miljoonaa euroa
• Matkustajaliikenteen markkinointi- ja hintakampanjat kasvattivat liikevaihtoa
• VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat
• VR Trackin tulos nousi voitolle

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

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

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuodesta 2012.

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

Matkustajaliikenteen liikevaihdon kehitys oli vahvaa. Siihen vaikuttivat onnistuneet
markkinointija hintakampanjat, jotka nostivat markkinaosuutta etenkin pitkillä reiteillä.
Koko vuoden liikevaihto oli 568,0 miljoonaa euroa (548,2 milj. €). Liikevaihto kasvoi
vuoden aikana 3,6 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon kasvua 3,3
prosenttia ja linja-autoliikenteen kasvua 8,6 prosenttia. Linja-autoliikenteen kasvussa
näkyy menestys pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen tarjouskilpailuissa.

Matkustajaliikenteessä tehtiin 98,4 miljoonaa matkaa vuonna 2013, kasvua vuoteen
2012 verrattuna oli 3,0 prosenttia. Junaliikenteen matkat pysyivät edellisvuoden tasolla
(69,3 miljoonaa matkaa), autoliikenteen matkat kasvoivat 11,1 prosenttia.
Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto laski 1,9 prosenttia
ja oli 34,0 miljoonaa euroa (34,6 milj. €).

VR-konsernin logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja
mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja
tuotteista. Logistiikan kokonaiskuljetukset vuonna 2013 olivat 42,1 miljoonaa tonnia.
Rautatielogistiikan kokonaisvolyymit nousivat 3,3 prosenttia edellisvuodesta.

Venäjän merkitys rautateitse tapahtuvaan tavaraliikenteeseen on merkittävä. Yli
kolmannes kuljetuksista on Venäjän rajan ylittävää tuonti-, vienti- ja
transitoliikennettä, joka kasvoi vuoden 2013 aikana noin 20 prosenttia.

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
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Logistiikan liikevaihto oli 441,9 miljoonaa euroa ja laski 18,8 prosenttia vuodesta
2012 (544,2 milj. €). Lasku johtuu kappaletavaraliiketoiminnan myynnistä.
Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2012 tasolla, mitä voidaan pitää hyvänä
suorituksena vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Rautatielogistiikan liikevaihto
kasvoi 1,0 prosenttia, mutta autoliikenteen liikevaihto laski 48,9 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna johtuen vuonna 2012 myydystä kappaletavaralogistiikasta.

Autoliikenteen vertailukelpoinen liikevaihto laski 4,6 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Logistiikka kirjasi vuoden 2013 tulokseen 2,8 miljoonan euron
kuluvarauksen Talvivaaran taloudelliseen riskiin liittyen.

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

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

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

Konserni ei maksanut osinkoja vuodelta 2012.

Liitetietojen kohdassa [24] on esitetty muut tunnusluvut.

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

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

Veturihankinta on osa merkittävää kalustoinvestointien sarjaa. VR-konserni on
hankkinut ja hankkimassa lisää nopeaan liikenteeseen soveltuvia kaksikerroksisia
matkustajavaunuja.

Lähiaikoina käynnistyy myös uusien dieselvetureiden hankinta.

Kotimaassa rautatielogistiikka kasvatti tonnikilometrisuoritteissa
markkinaosuuttaan 26,5 prosenttiin vuonna 2012 ja kasvu jatkui vuonna 2013. Osuus
on Euroopan mittakaavassa huomattavan korkea. Rautatielogistiikan operatiivisen
tehokkuuden myönteinen kehitys myös jatkui. Junien täyttöasteen kasvu mahdollisti
junakilometrien määrän vähenemisen, vaikka samanaikaisesti kuljetussuorite
tonnikilometreillä mitattuna kasvoi. Vaihtotyötuntien määrä pieneni kuluneena vuonna.
Tähän vaikuttivat aiempaa täsmällisempi kuljetussuunnittelu yhdessä työmenetelmien
kehittämisen ja työntekoa tehostavien teknologioiden laajemman käyttöönoton kanssa.

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

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

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 120



VR Track kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan huomattavasti vuoden
2013 aikana. VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli erinomainen.
Tärkeimpiä projekteja olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen
rakentamissuunnittelu, Kokkola–Riippa-kaksoisraiteen rakentamissuunnittelu,
Eskola–Ylivieska- kaksoisraiteiden rakentamissuunnittelu sekä Liikenneviraston kanssa
solmittu Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille
2013–2014. Infrarakentamisen liiketoiminnassa käynnistyi alkukesästä useita uusia
työmaita, kuten Kehäradan päällysrakennetyöt Havukosken liitosalueella, Pohjanmaan
radan päällysrakennetyöt Ylivieska–Kilpua välillä sekä Vihannin liikennepaikan
muutostyöt.

Työt jatkuivat myös jo aiemmin aloitetuissa hankkeissa, kuten Lielahti–Kokemäki-
rataosuuden perusparannus- ja Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakoissa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
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Markkinatilanne ja
toimintaympäristö
Teollisuuden rakennemuutos eli teollisuuden pakeneminen Suomesta sekä
avaintoimialojen kehitysnäkymät Suomessa ja lähialueilla vaikuttivat etenkin logistiikan
liiketoiminnan kehitykseen.

Matkustajaliikenteessä suhdannemuutosten vaikutus oli lievempi, mutta se
näkyi kuitenkin matkustajamäärien ja liikevaihdon kehityksessä. Infrayhtiö VR Track
toimii täysin kilpaillussa ympäristössä ja onnistui voittamaan useita merkittäviä
urakoita vuonna 2013.

Henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle raideliikenteessä ja siihen liittyvä EU-
lainsäädäntö vaikuttavat VR-konsernin toimintaan. Kilpailu on nähtävä myös
laajemmin, sillä matkustajaliikenteessä juna kilpailee jo nyt muiden
liikennöintimuotojen, erityisesti yksityisautoilun kanssa.

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

Matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja
matkustustottumukset, väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen
väylästöjen ja liikennepalveluiden kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys.
Palveluiden kysyntään vaikuttaa myös hinnoittelu, täsmällisyys sekä koko
matkustusprosessin sujuvuus ja helppous.

Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto.
Rataverkon kunto vaikuttaa junaliikenteen kehittämiseen ja sen kilpailukykyyn muihin
liikennöintimuotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja
ylläpitoon näkyvät merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja
täsmällisyydessä että infrarakentamisen liiketoiminnassa.

Pääosin yksiraiteinen ja osin heikkokuntoinen rataverkko lisää
junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen ja
matkustusmukavuuteen.

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

Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut, logistiikan
kalusto, logistiikan terminaali Kouvolassa sekä Oulun varikko. Muut investointimenot
olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. Alkuvuonna hankituista ohjausvaunuista
tehtiin leasingsopimus syyskuussa.

Investoinnit ja kalustohankinnat
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Konsernirakenteen muutokset
ja kiinteistöjärjestelyt
Junaliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät 1.1.2013 perustettuun Finrail Oy:öön. Finrail Oy
on VR-Yhtymän sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Ohjauspalveluista noin 450
henkeä siirtyi liikkeenluovutuksen yhteydessä uuteen yhtiöön.

Speedyex Oy fuusioitiin VR-Yhtymä Oy:öön 31.1.2013. Speedyex hankittiin VR-
konserniin vuonna 2010 ja se on erikoistunut kierrätys-, rakentamis- ja kaupan
logistiikkapalveluihin. VRYhtymään fuusioitiin 1.2.2013 myös Rautatieasunnot Oy ja Oy
Logis Ab.

VR Track Oy:n Latvian tytäryhtiö SIA VR-Track lakkautettiin 3.12.2013.

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

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

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

Kouvolassa ostettiin VR Eläkesäätiöltä maa-alue 4,0 miljoonan euron kauppahinnalla.

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
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Arvio liiketoiminnan riskeistä
ja epävarmuustekijöistä
VR-konsernilla on meneillään historiansa mittavin kalustoinvestointiohjelma. Tämä
vaatii liiketoiminnalta nykyistä parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa. VR-konsernin
kustannusrakenne on suurelta osin kiinteä, mikä vaikeuttaa nopeiden muutosten
tekemistä.

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

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

Lähiliikenteen kilpailun avautuminen vuonna 2018 muuttaa liiketoiminnan
toimintamalleja ja asettaa vaatimuksia toiminnan tehostamiselle. Kilpailuun
valmistautuminen on keskeinen osa matkustajaliikenteen strategiaa.

Infran olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja
kunnossapidon kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta
asiakkaasta. Kiristynyt kilpailu näkyy urakoiden hinnoittelussa ja paine kilpailukyvyn
säilyttämiseksi on huomattava.

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

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

Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
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Henkilöstö
Esimiestyön kehittäminen oli henkilöstöjohtamisen keskeinen teema kuluneena
vuonna. Vuoden aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut
esimiesrakenteiden uudistukset ja esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin valmennuksia ja
työpajoja. Edellisvuodesta parantunut esimiesindeksi oli 3,57 (3,42 vuonna 2012).

Henkilöstötutkimukseen vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (64 prosenttia vuonna
2012).

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

Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin ammattiliittojen kanssa uudet työehtosopimukset.
Sopimusratkaisut pohjautuvat keskusjärjestöjen elokuussa tekemään työllisyys- ja
kasvusopimukseen.

VR:n nykyiset sopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Uudet
työehtosopimukset tulevat voimaan kesällä 2014.

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

Eläkkeelle jäi vuoden aikana 514 henkilöä.

Henkilöstötunnuslukuja 2011−2013
20112011 20122012 20132013

Henkilötyövuodet keskimäärin
11
391

11
080

10
234

Muutos-% -4,70 -2,70 -7,64

Palkkasumma M€ 469,2 476,4 460,9

Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 98,90 98,20 97,39

Henkilöstö
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Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä
(keskimäärin), %

1,10 1,80 2,61

Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin),
%

96,70 96,58 95,99

Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin),
%

3,30 3,42 4,01

Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46,1 45,6 45,0

Palveluksessa olevan henkilöstön
keskimääräinen työssäoloaika vuosina

20 20 19

Miehiä henkilöstöstä, % 83,10 82,61 82,35

Naisia henkilöstöstä, % 16,90 17,39 17,65

Kehityskeskustelujen kattavuus, % 65 70 78

Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta
laskettuna, %

6,30 5,50 5,30

Konsernin tapaturmataajuus *
(kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia
kohti)

35,4 31,6 19,1*

Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä 796 928 718

*K*Konsernin tapaturmataajuusonsernin tapaturmataajuus

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

Henkilöstö
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Palkitseminen
Tilikauden aikana maksettiin 20.3.2013 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 54 750 euroa,
varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa
kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle on tilikauden aikana maksettu yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja
jäsenille 500 euroa kokoukselta.

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

VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle
maksettavissa palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia
työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä. Henkilöstölle ei maksettu tulospalkkioita vuonna
2013. Hyvän tuloksen ansiosta vuonna 2013 tehtiin johdon, henkilöstön ja
asiantuntijoiden tulospalkkiovaraus sekä henkilöstön ja asiantuntijoiden
voittopalkkiovaraus. Varauksen suuruus oli yhteensä 10,8 miljoonaa euroa.

Palkitsemisjärjestelmän piirissä on yhteensä 780 asiantuntijaa, esimiestä ja
johtajaa. Henkilöstörahastoon kuuluu 9 940 jäsentä.

Palkitseminen
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Johto ja tilintarkastus
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2013 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu
Syrjänen.

Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi
edelleen Christer Granskog. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Maaret Heiskari,
Antti Mäkelä ja Tuija Soanjärvi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jarmo Kilpelä ja
Liisa Rohweder. Soili Suonoja ja Markku Tapio toimivat hallituksen jäseninä 20.3.2013
asti. Hallitus kokoontui 11 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 93.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12, ja
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Rajamäki. Yhtiökokousta seuranneessa
hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo
Korhonen.

Hallintoneuvoston jäseninä olivat Christina Gestrin, James Hirvisaari, Sampsa
Kataja (20.3.2013 saakka), Pertti Hemmilä (21.3.2013 lähtien), Inkeri Kerola, Merja
Kuusisto, Asmo Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja
Raimo Vistbacka.

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, ja jäsenten läsnäoloprosentti oli
noin 80. VR-konsernin hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat.

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

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

VR-konsernin johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia.

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

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

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

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

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

Ympäristö
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Merkittävät tilikauden
päättymisen jälkeiset
tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista liiketoiminnasta
poikkeavia tapahtumia.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumat
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Alkaneen vuoden näkymät
Euroopan talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. VR-
konsernin liiketoiminnan positiivinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2014 alussa ja
sen odotetaan jatkuvan koko vuoden haastavasta toimintaympäristöstä
huolimatta. Matkustajaliikenteessä panostetaan matkustajamäärien kasvattamiseen
sekä yhä parempaan asiakaskokemukseen. Logistiikan näkymät vuodelle 2014 ovat
vahvasti sidottu teollisuuden kasvunäkymiin. Kasvunäkymiin vaikuttavat vahvasti
kotimaan, mutta myös lähialueiden, varsinkin Venäjän ja Baltian suhdanteiden kehitys.

Toiminnan tehostamista jatketaan määrätietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti
hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa. Infran
ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla, kuitenkin kilpailu
kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta.
Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2014 avaavan työkannan ja tiedossa
olevien urakkakilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetty liiketoiminnan
kehitysohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta.

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

Alkaneen vuoden näkymät
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Hallituksen esitys
voittovarojen käsittelystä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 270,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden
voitto oli 10,7 miljoonaa euroa.

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

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

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
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KKONSERNIN TULONSERNIN TULOSLAOSLASKELMA (SKELMA (€)) Liite 1.1.-1.1.-31.12.201331.12.2013 1.1.-31.12.2012
LiikLiikeevvaihaihttoo 1 11 421421 153153 740740 1 437 766 165

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos --101101 465465 -2 004 115

Valmistus omaan käyttöön 4040 264264 874874 29 503 385

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 11 323323 505505 2 128 101

Liiketoiminnan muut tuotot 2 4848 764764 801801 61 440 431

Materiaalit ja palvelut 3 461461 699699 737737 470 922 048

Henkilöstökulut 4 571571 327327 984984 590 959 683

Poistot 5 120120 588588 525525 117 760 156

Liiketoiminnan muut kulut 6 287287 197197 626626 296 835 515

Kulut yhteensä 11 440440 813813 871871 1 476 477 401

LiikLiikeevvoitoitttoo 7 7070 591591 584584 52 356 567

Rahoitustuotot ja -kulut 8 120120 588588 1 636 340

VVoitoittto ennen so ennen saatunnaisia eriä ja vtunnaisia eriä ja vereroojaja 7070 712712 173173 53 992 907

Välittömät verot 11 -4-4 585585 827827 -13 462 021

Vähemmistön osuus --816816 214214 -1 763 234

Tilikauden vTilikauden voitoitttoo 6565 310310 131131 38 767 653

Konsernin tuloslaskelma
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KKONSERNIN TONSERNIN TAASE (SE (€)) Liite 31.12.201331.12.2013 31.12.2012

VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 12 9191 267267 725725 96 002 445

Konserniliikearvo 11 864864 171171 3 163 471

Aineelliset hyödykkeet 12 11 112112 424424 611611 1 151 385 663

Sijoitukset 13

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 66 406406 190190 5 309 098

Muut sijoitukset 2828 237237 923923 7 226 382

Pysyvät vastaavat yhteensä 11 240240 200200 619619 1 263 087 059

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaatt

Vaihto-omaisuus 14 9595 252252 629629 96 937 739

Laskennallinen verosaaminen 15 22 253253 430430 6 237 746

Pitkäaikaiset saamiset 15 465465 089089 6 739 040

Lyhytaikaiset saamiset 15 205205 189189 019019 193 711 347

Rahoitusarvopaperit 16 243243 806806 938938 161 065 405

Rahat ja pankkisaamiset 2121 486486 691691 45 917 099

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 568568 453453 795795 510 608 375

VVAASSTTAAAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 808808 654654 414414 1 773 695 434

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 17

Osakepääoma 370370 013013 438438 370 013 438

Vararahasto 525525 808808 152152 525 808 199

Edellisten tilikausien voitto 528528 102102 045045 490 018 548

Tilikauden voitto 6565 310310 131131 38 767 653

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 489489 233233 766766 1 424 607 837

VVähemmisähemmisttöosuudeöosuudett 55 166166 120120 15 058 232

KKonsernironsernireeserviservi

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 18 88 539539 994994 8 219 439

VierVieras pääomaas pääoma 19

Laskennallinen verovelka 7070 036036 861861 71 007 132

Pitkäaikainen vieras pääoma 691691 667667 1 044 109

Konsernin tase
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Lyhytaikainen vieras pääoma 234234 986986 006006 253 758 684

VierVieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 305305 714714 534534 325 809 925

VVAASSTTAATTTTAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 808808 654654 414414 1 773 695 434

Konsernin tase
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KKONSERNIN RAHOITUSLAONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 SKELMA (1 000 €)) 1.1.-1.1.-31.12.201331.12.2013 1.1.-31.12.2012

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Liikevoitto 7070 595595 52 357

Oikaisut liikevoittoon 1) 9090 885885 94 780

Käyttöpääoman muutos --2929 812812 -66 335

Saadut korot 22 959959 2 145

Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista --33 121121 -651

Saadut osingot 240240 14

Maksetut välittömät verot --11 997997 -1 688

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 129129 748748 80 622

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirtavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

luovutustulot
--157157 222222 -111 374

Käyttöomaisuuden myynnit 8585 973973 20 980

Myydyt tytäryhtiöt/liiketoiminnot 1515 944944 40 881

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos --2121 011011 -1 302

Lainasaamisten takaisinmaksut 55 059059 3 967

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --7171 257257 -46 848

KKasasssaavirta ennen rvirta ennen rahoitusahoitustata 5858 492492 33 774

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirtavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut --171171 -1351

Maksetut osingot

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --171171 -1351

RahaRahavvararoojen muutjen muutosos 5858 321321 32 423

RahaRahavvararaat 1.1.t 1.1. 206206 982982 174 559

RahaRahavvararaat 31.12.t 31.12. 265265 303303 206 982

1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla

kassavirrassa.

Konsernin rahoituslaskelma
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EMEMOOYHTIÖN TULYHTIÖN TULOSLAOSLASKELMA (SKELMA (€)) Liite 1.1.-1.1.-31.12.201331.12.2013 1.1.-31.12.2012

LiikLiikeevvaihaihttoo 1 880880 864864 101,87101,87 980 976 182,27

Liiketoiminnan muut tuotot 2 8181 825825 754,19754,19 76 601 141,63

Valmistus omaan käyttöön 2727 405405 152,33152,33 21 838 271,32

Materiaalit ja palvelut 3 239239 883883 265,90265,90 284 635 877,06

Henkilöstökulut 4 358358 888888 024,64024,64 409 529 849,69

Poistot 5 105105 568568 162,94162,94 100 052 595,25

Liiketoiminnan muut kulut 6 225225 511511 662,32662,32 242 057 584,48

Kulut yhteensä 929929 851851 115,80115,80 1 036 275 906,48

LiikLiikeevvoitoitttoo 6060 243243 892,59892,59 43 139 688,74

Rahoitustuotot ja -kulut 8 55 120120 859,22859,22 3 715 954,23

VVoitoittto ennen so ennen saatunnaisia eriätunnaisia eriä 6565 364364 751,81751,81 46 855 642,97

Satunnaiset erät 9 55 998998 100,00100,00 4 106 000,00

VVoitoittto ennen vo ennen vereroojaja 7171 362362 851,81851,81 50 961 642,97

Poistoeron muutos 10 --6060 581581 706,42706,42 -40 852 200,37

Välittömät verot 11 --8181 681,16681,16 0,00

Tilikauden vTilikauden voitoitttoo 1010 699699 464,23464,23 10 109 442,60

Emoyhtiön tuloslaskelma
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EMEMOOYHTIÖN TYHTIÖN TAASE (SE (€)) Liite 31.12.201331.12.2013 31.12.2012

VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPysysyvyväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 12 9090 833833 664,45664,45 95 363 297,26

Aineelliset hyödykkeet 12 11 060060 130130 585,95585,95 1 082 105 721,08

Sijoitukset 13

Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 6060 296296 437,62437,62 81 758 897,69

Muut sijoitukset 2929 678678 759,46759,46 8 644 842,13

Pysyvät vastaavat yhteensä 11 240240 939939 447,48447,48 1 267 872 758,16

VVaihaihtuvtuvaat vt vasastaataavvaatt

Vaihto-omaisuus 14 6161 434434 738,58738,58 61 772 390,71

Pitkäaikaiset saamiset 15 507507 815,10815,10 5 674 087,24

Lyhytaikaiset saamiset 15 136136 521521 688,82688,82 109 519 541,51

Rahoitusarvopaperit 16 243243 806806 937,92937,92 161 065 404,74

Rahat ja pankkisaamiset 1515 365365 742,05742,05 40 660 175,77

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 457457 636636 922,47922,47 378 691 599,97

VVAASSTTAAAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 698698 576576 369,95369,95 1 646 564 358,13

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 17

Osakepääoma 370370 013013 438,22438,22 370 013 438,22

Vararahasto 525525 753753 544,21544,21 525 753 544,21

Edellisten tilikausien voitto 259259 769769 467,13467,13 250 406 229,19

Tilikauden voitto 1010 699699 464,23464,23 10 109 442,60

Oma pääoma yhOma pääoma yhtteenseensää 11 166166 235235 913,79913,79 1 156 282 654,22

TilinpääTilinpäättösössiirtsiirtoojen kjen kertymäertymä 18 343343 109109 749,21749,21 282 528 042,79

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett 18 11 036036 932,07932,07 463 520,92

VierVieras pääomaas pääoma 19

Pitkäaikainen vieras pääoma 387387 975,85975,85 354 959,86

Lyhytaikainen vieras pääoma 187187 805805 799,03799,03 206 935 180,34

VierVieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 188188 193193 774,88774,88 207 290 140,20

VVAASSTTAATTTTAAVVAA YHTEENSAA YHTEENSÄÄ 11 698698 576576 369,95369,95 1 646 564 358,13

Emoyhtiön tase
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EMEMOOYHTIÖN RAHOITUSLAYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000SKELMA (1 000
€)) 1.1.-1.1.-31.12.201331.12.2013 1.1.-31.12.2012

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Liikevoitto 6060 243243 892,59892,59 43 139 688,74

Suunnitelman mukaiset poistot 105105 568568 162,94162,94 100 052 595,25

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua --2929 397397 423,33423,33 -42 079 418,46

RahaRahavirta ennen käytvirta ennen käytttöpääoman muutöpääoman muutosostata 136136 414414 632,20632,20 101 112 865,53

Vaihto-omaisuuden muutos --337337 652,12652,12 -7 448 419,80

Lyhytaikaisten saamisten muutos --1010 556556 429,61429,61 -19 315 033,76

Lyhytaikaisten velkojen muutos --2828 139139 004,77004,77 -18 916 716,20

KKäytäytttöpääoman muutöpääoman muutosos --3939 033033 086,51086,51 -45 680 169,76

Maksetut korot --22 659659 523,35523,35 -2 083 488,58

Saadut osingot 44 198198 772,55772,55 2 943 729,12

Saadut korot liiketoiminnasta 22 929929 856,66856,66 2 767 818,53

Maksetut välittömät verot --8181 681,16681,16 -469,50

Rahoituserien ja vRahoituserien ja vereroojen rjen rahaahavirtavirta 44 387387 424,70424,70 3 627 589,57

LiikLiikeettoiminnan roiminnan rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 101101 768768 970,39970,39 59 060 285,34

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirtavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

luovutustulot
--147147 055055 681,33681,33 -91 410 060,06

Käyttöomaisuuden myynnit 8080 742742 130,72130,72 19 650 801,33

Myydyt tyäryhtiöt/liiketoimet 1515 944944 135,27135,27 39 187 798,82

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos --2121 011011 298,31298,31 3 205 499,71

Myönnetyt lainat 0,000,00 -34 029,17

Lainasaamisten takaisinmaksut 1010 397397 503,55503,55 3 967 459,84

InInvveessttoinointien rtien rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää --6060 983983 210,10210,10 -25 432 529,53

KKasasssaavirta ennen rvirta ennen rahoitusahoitustata 4040 785785 760,29760,29 30 140 755,81

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirtavirta

Pitkäaikaisten saamisten muutos 55 166166 272,14272,14 0,00

Saadut konserniavustukset 44 106106 000,00000,00 4 785 000,00

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos 77 389389 067,01067,01 -2 859 201,55

RahoitukRahoituksen rsen rahaahavirta yhvirta yhtteenseensää 1616 661661 339,15339,15 1 925 798,45

RahaRahavvararoojen muutjen muutosos 5757 447447 099,44099,44 35 553 554,26

RahaRahavvararaat 1.1.t 1.1. 201201 725725 580,51580,51 166 172 026,27

RahaRahavvararaat 31.12.t 31.12. 259259 172172 679,97679,97 201 725 580,51

Emoyhtiön rahoituslaskelma

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 142



Tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset.

Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan
jäljempänä liitetietojen kohdassa sijoitukset.

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, jonka kotipaikka on Helsinki.
Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yhtiön pääkonttorissa Vilhonkatu
13, PL 488, 00101 Helsinki.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa
muodostunut konsernin liikearvo poistetaan 5 vuodessa.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen
voitonjako on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä
esitetty omana eränään.

Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin
omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty
omana eränään.

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten
mukaisesti.
Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2012 12 kuukautta.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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Pitkäaikaisten projektien tuloutus
VR Track Oy:n rakennusprojektit tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti.
Valmistusaste määritellään projektiseurannassa toteutuneiden kustannusten
perusteella vertaamalla kustannuksia kokonaiskustannusarvioon. Liikevaihdoksi
lasketaan valmistusastetta vastaava osuus projektien ennustetuista kokonaistuotoista.
Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaamaton osa ennustetusta tappiosta
kirjataan pakollisiin varauksiin.

Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Omana työnä on
valmistettu käyttöomaisuutta 27,8 M€ (24,2 M€) ja siihen on aktivoitu myös
valmistukseen liittyviä kiinteitä kuluja 0,1M€ (1,5 M€).
Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan varovaisuuden periaatteella.
Vaihto-omaisuuteen sisältyvän oman valmistuksen osuus on arvostettu välittömin
valmistuskustannuksin. Keskeneräiset työt sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä
kertyneet muuttuvat kustannukset.

Vaihto-omisuuden omat työt sisältävät myös osuuden kiinteistä
kustannuksista. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon.

Valuuttamääräiset saamiset, velat ja muut sitoumukset on muutettu euroiksi
tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on yhdistelty tilinpäätöspäivän Euroopan
keskuspankin keskikurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden keskikurssiin.

Eläkemenojen jaksotus
Tyel-vakuutus on järjestetty ulkopuolisessa yhtiössä ja konsernin lisäeläketurva on
järjestetty VR Eläkesäätiössä. Eläkemenot on jaksotetu suoriteperusteisesti.
Eläkevastuut on katettu täysimääräisesti.

Emoyhtiön tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten
mukaisesti.
Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2012 12 kuukautta.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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11 LiikLiikeevvaihaihtto to toimialoitoimialoittain ja markkina-alueittain ja markkina-alueittain (1 000 tain (1 000 €))

TToimialakoimialakohohtainen jakaumatainen jakauma KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Matkustajaliikenne

Junaliikenne 458458 918918 444 349 459459 059059 444 059

Bussiliikenne 7575 142142 69 218

Catering- ja ravintolatoiminta 3333 966966 34 615

Tavaraliikenne

Junaliikenne 331331 636636 328 309 332332 842842 329 144

Autoliikenne 110110 298298 215 879 6969 719719 153 457

Infrarakentaminen 340340 326326 273 929

Muut palvelut 7070 868868 71 467 1919 244244 54 316

YhYhtteenseensää 11 421421 154154 1 437 766 880880 864864 980 976

MMaanaantietietteeleellinen jakaumalinen jakauma

Kotimaa 11 349349 023023 1 389 775 880880 864864 980 976

Muu Eurooppa 7272 131131 47 991

Yhteensä 11 421421 154154 1 437 766 880880 864864 980 976

Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella.

Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella.

Osatuloutettu määrä on 282,9 M€ (187,2 M€).

22 LiikLiikeettoiminnan muut tuooiminnan muut tuottoot (1 000 t (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Vuokratuotot 1717 660660 15 181 2525 105105 21 569

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1919 038038 9 737 2828 844844 9 354

Muut 1212 067067 36 522 2727 877877 45 678

Yhteensä 4848 765765 61 440 8181 826826 76 601

33 MMaatteriaalit ja palveriaalit ja palvelut (1 000 elut (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
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Ostot tilikauden aikana 245245 895895 236 788 133133 118118 146 667

Varaston muutos --11 192192 -9 198 338338 -7 448

Ulkopuolisilta ostetut palvelut 216216 997997 243 331 106106 427427 145 417

Yhteensä 461461 700700 470 921 239239 883883 284 636

44 HenkilösHenkilösttön määrön määrä ja henkilösä ja henkilösttökökulutulut
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella
keskimäärin toimialoittain seuraavasti:

20132013 2012
Matkustajaliikenne 22 601601 2 564

Logistiikka 11 670670 2 340

Infrarakentaminen 11 990990 1 975

Telepalvelut 160160 196

Muut palvelut 33 813813 4 005

Yhteensä 1010 234234 11 080

Henkilöstökulut (1 000 €) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Palkat ja palkkiot 460460 870870 476 443 290290 037037 330 945

Eläkekulut 7878 910910 82 121 5050 418418 57 579

Muut henkilösivukulut 3131 548548 32 396 1818 432432 21 006

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 571571 328328 590 960 358358 888888 409 530

Johdon palkat ja palkkiot (1 000 €) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20122012 2012

Toimitusjohtajat 11 820820 11 288288 807807 455455

Hallitusten jäsenet 291291 285285 291291 285285

Hallintoneuvosto 7979 5555 7979 5555

Yhteensä 22 190190 11 628628 11 177177 795795
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VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9

604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.
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55 PPoisoisttoot ja arvt ja arvonalenonalentumisetumiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

20132013 2012 20132013 2012
Suunnitelman mukaiset poistot

Aineettomat hyödykkeet 1212 000000 10 334 1111 291291 9 537

Rakennukset ja rakennelmat 1111 888888 11 953 1111 757757 11 819

Vetokalusto ja vaunusto 7474 821821 63 933 7474 821821 68 706

Muut koneet ja kalusto 1515 171171 28 614 22 368368 9 142

Muut aineelliset hyödykkeet 923923 1 135 781781 849

Konserniliikearvon poisto 11 213213 1 791

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä

Vetokalusto ja vaunusto 44 550550 44 550550

Muut koneet ja kalusto 2222

Yhteensä 120120 588588 117 760 105105 568568 100 053

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen

käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.

SuunnitSuunnitelman mukaiseelman mukaiset poist poisttoaoajajat ja -tat ja -tavvaat ot ovvaatt::

Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto

Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto

Rakennelmat 20% menojäännöspoisto

Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto

Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto

Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto

Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto

66 LiikLiikeettoiminnan muut koiminnan muut kulut (1 000 ulut (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Ratamaksut ja rataverot 6161 238238 61 443 6161 238238 61 443

Vuokrat ja kiinteistökulut 7777 187187 85 294 6060 081081 66 433

Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 3737 421421 39 716 2020 327327 19 905

Tele- ja tietohallintokulut 4242 865865 44 184 3737 721721 40 151
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Muut liikennöintikulut 1919 824824 22 211 1818 099099 21 063

Hallinto- ja muut kulut 4848 663663 43 988 2828 092092 33 062

Yhteensä 287287 198198 296 836 225225 558558 242 058

Tilintarkastajien palkkiot KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Tilintarkastuspalkkiot 9292 129 3131 65

Veropalvelut 00 8 00 0

Muut palvelut 55 298 00 144
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77 KKonsernin merkitonsernin merkittätävimpien tvimpien toimialooimialojen liikjen liikeevvoitoitoot (1 000 t (1 000 €))

20132013 2012

Matkustajaliikenne 3333 159159 21 093

Logistiikka 1212 977977 29 295

Infrarakentaminen 88 295295 -5 672

Muut 1616 161161 7 641

88 RahoitusRahoitustuotuottoot ja -kt ja -kulut (1 000 ulut (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 33 967967 2 768

Muilta 1818 14 232232 176

Osinkotuotot yhteensä 1818 14 44 199199 2 944

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista

Saman konsernin yrityksiltä 436436 275

Omistusyhteysyrityksiltä 129129 174 129129 174

Muilta 316316 143 316316 143

Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 00 0 256256 412

Omistusyhteysyrityksiltä -5-5 0 -5-5 5

Muilta 22 668668 3 002 22 563563 1 758

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille 00 0 300300 977

Arvonalentumiset pysyvien vastaajien sijoituksista --3030

Muille 33 036036 1 696 22 474474 1 019

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 121121 1636 55 121121 3 716

99 SSaatunnaisetunnaiset ert eräät (1 000 t (1 000 €))

Saadut konserniavustukset 55 998998 8 272
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Annetut konserniavustukset 00 -4 166

Yhteensä 55 998998 4 106

1010 TilinpääTilinpäättösössiirrsiirroot (1 000 t (1 000 €))
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus EmoEmoyhyhtiötiö

20132013 2012

Poistoeron muutos (lis. +, väh. -) 6060 582582 40852

Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan

pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.

1111 VVälitälitttömäömät vt vereroot (1 000 t (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Tuloverot satunnaisista eristä 00 0

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 11 626626 1 986

Tuloverot edellisiltä tilikausilta -49-49 8282 0

Laskennalliset verot 33 009009 11 476

Yhteensä 44 586586 13 462 8282 0
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1212 PPysysyvyväät vt vasastaataavvaat (1 000 t (1 000 €))
AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

KKonserni 2013onserni 2013

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo

KKonserni-onserni-

liikliikeearvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesi-si-

alueealueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo-mak-maksutsut

ja kja keesksken-eren-eräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää KKaikki yhaikki yhtt

Hankintameno 1.1. 126 885 470 22 199 149 553 52 578 327 071 1 706 970 14 899 95 852 2 197 370 2 346 923

Muuntoerot -1 -1 -8 -583 -4 -595 -596

Yritysostot 21 21 21

Lisäykset 1 966 67 4 093 6 126 1 279 3 634 5 273 1 028 150 056 161 270 167 396

Yritysmyynnit -2 538 -82 -2 620 -58 251 -3 521 -61 772 -64 392

Vähennykset -37 -175 -4 093 -4 305 -5 262 -1 951 -8 963 -692 -63 192 -80 060 -84 365

Uudelleenarvostus 0 0 0

Siirrot erien välillä 7 319 7 319 700 9 310 51 170 865 -69 364 -7 319 0

Siirto myytävänä

oleviksi luokiteltuihin

pitkäaikaisiin varoihin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hankintameno 31.12. 133 593 280 22 199 156 072 49 294 338 056 1 695 616 16 117 109 831 2 208 915 2 364 987

Kertyneet poistot 1.1. -30 987 -365 -19 035 -50 387 0 -148 911 -888 656 -8 418 -1 045 984 -1 096 371

Muuntoerot 1 1 4 181 3 189 190

Yritysmyyntien

kertyneet poistot
1 495 82 1 577 47 593 47 593 49 171

Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
-931 100 -86 -917 1 037 7 952 97 9 086 8 168

0 0

Tilikauden poisto -11 970 -30 -1 213 -13 213 -11 888 -89 992 -923 -102 804 -116 018

Arvonalennukset 0 -4 572 -4 572 -4 572

Kertyneet poistot

31.12.
-42 393 -212 -20 335 -62 940 0 -159 759 -927 492 -9 240 -1 096 490 -1 159 430

Kirjanpitoarvo 31.12. 91 200 67 1 864 93 132 49 294 178 298 768 124 6 877 109 831 1 112 425 1 205 557

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

KKonserni 2012onserni 2012

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo

KKonserni-onserni-

liikliikeearvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesi-si-

alueealueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo-mak-maksutsut

ja kja keesksken-eren-eräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää KKaikki yhaikki yhtt

Hankintameno 1.1. 114 958 815 19 188 134 960 62 760 318 306 2 034 982 16 670 82 143 2 514 862 2 649 822

Muuntoerot 19 19 15 185 -161 -1 37 56

Yritysostot 0 0 0

Lisäykset 284 2 590 2 875 1 500 148 13 438 184 99 845 115 116 117 990
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Yritysmyynnit -163 -10 -3 190 -3 363 -74 -361 -72 -507 -3 870

Vähennykset -2 054 -122 -2 176 -11 683 -1 565 -54 684 -158 -626 -68 715 -70 891

Uudelleenarvostus 0 0 0

Siirrot erien välillä 13 841 -214 3 611 17 237 10 241 -286 590 -1 564 -85 509 -363 423 -346 185

Siirto myytävänä

oleviksi luokiteltuihin

pitkäaikaisiin varoihin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hankintameno 31.12. 126 885 470 22 199 149 553 52 578 327 071 1 706 970 14 899 95 852 2 197 370 2 346 923

Kertyneet poistot 1.1. -22 294 -589 -14 120 -37 003 0 -137 491 -1 179 704 -8 317 0 -1 325 512 -1 362 515

Muuntoerot -10 -50 -0 -60 -6 159 -19 0 134 74

Yritysmyyntien

kertyneet poistot
109 7 581 697 18 180 51 249 946

Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
1 474 336 -3 611 -1 801 521 383 256 1 003 384 779 382 979

0 0 0

Tilikauden poisto -10 266 -68 -1 886 -12 219 -11 953 -92 547 -1 135 0 -105 635 -117 854

Arvonalennukset 0 0 0 0

Kertyneet poistot

31.12.
-30 987 -365 -19 035 -50 387 0 -148 911 -888 656 -8 418 0 -1 045 984 -1 096 371

Kirjanpitoarvo 31.12. 95 898 105 3 163 99 166 52 578 178 160 818 314 6 481 95 852 1 151 386 1 250 552

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

EmoEmoyhyhtiö 2013tiö 2013
AineeAineettttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesi-si-

alueealueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo-mak-maksutsut

ja kja keesksken-eren-eräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää KKaikki yhaikki yhtt

Hankintameno 1.1. 119 219 131 119 350 51 998 320 478 1 454 751 12 275 85 701 1 925 204 2 044 554

Lisäykset 487 67 554 1 279 3 630 1 364 142 160 148 433 148 987

Vähennykset 0 0 -5 262 -1 951 -2 911 -63 192 -73 315 -73 315

Siirrot erien välillä 6 207 6 207 685 9 310 42 465 742 -59 409 -6 207 -0

Hankintameno 31.12. 125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 2 120 226

Kertyneet poistot 1.1. -23 856 -131 -23 987 0 -147 525 -688 951 -6 622 0 -843 098 -867 085

Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
0 0 0 1 037 2 355 3 391 3 391

Tilikauden poisto -11 266 -25 -11 291 -11 757 -77 189 -781 -89 727 -101 018

Arvonalennukset 0 -4 550 -4 550 -4 550

Kertyneet poistot

31.12.
-35 122 -155 -35 278 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 -969 262
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Kirjanpitoarvo 31.12. 90 791 43 90 833 48 699 173 223 727 334 5 614 105 260 1 060 131 1 150 964

AineeAineettttomaomat ht hyödykkyödykkeeeett AineelAineelliseliset ht hyödykkyödykkeeeett

EmoEmoyhyhtiö 2012tiö 2012

AineeAineett--

ttomaomatt

oikoikeudeeudett

LiikLiikee--

arvarvoo
YhYhtteenseensää

MMaa- jaaa- ja

vveesi-si-

alueealueett

RakRaken-en-

nuknukseset jat ja

rrakakennel-ennel-

mamatt

KKoneeoneet jat ja

kaluskalusttoo

MMuutuut

aineelaineelliselisett

hhyödykyödyk--

kkeeeett

EnnakkEnnakkoo-mak-maksutsut

ja kja keesksken-eren-eräiseäisett

hankinnahankinnatt

YhYhtteenseensää KKaikki yhaikki yhtt

Hankintameno 1.1. 109 127 253 109 380 62 176 311 061 1 797 806 12 359 78 134 2 261 536 2 370 915

Lisäykset 48 48 1 500 147 404 88 007 90 058 90 106

Vähennykset -1 762 -122 -1 884 -11 678 -676 -41 253 -114 -265 -53 986 -55 869

Siirrot erien välillä 11 806 11 806 9 946 -302 206 30 -80 175 -372 405 -360 599

Hankintameno 31.12. 119 219 131 119 350 51 998 320 478 1 454 751 12 275 85 701 1 925 204 2 044 554

Kertyneet poistot 1.1. -15 853 -242 -16 095 0 -136 157 -999 850 -5 834 0 -1 141 841 -1 157 937

Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot
1 524 122 1 646 451 388 747 61 389 259 390 904

Tilikauden poisto -9 527 -10 -9 537 -11 819 -77 848 -849 -90 515 -100 053

Kertyneet poistot

31.12.
-23 856 -131 -23 987 0 -147 525 -688 951 -6 622 0 -843 098 -867 085

Kirjanpitoarvo 31.12. 95 363 0 95 363 51 998 172 954 765 800 5 654 85 701 1 082 106 1 177 469
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1313 SijoitukSijoitukseset (1 000 t (1 000 €))

KKonserni 2013onserni 2013
OsuudeOsuudet st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöistiöisssää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöiltätiöiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

Hankintameno 1.1. 0 -0 2319 2204 1685 3338 9545

Lisäykset 0 -0 23 38499 38522

Vähennykset 0 -0 -23 -17488 -17511

Hankintameno

31.12.
0 -0 2319 2204 1685 24349 30557

Kertyneet tulososuudet

1.1.
0 0 2990 2990

Osuus tuloksista 0 0 1097 1097

Kertyneet

tulososuudet

31.12.

0 0 4087 0 0 0 4087

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 -0 6406 2204 1685 24349 34644

KKonserni 2012onserni 2012
OsuudeOsuudet st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöistiöisssää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöiltätiöiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

Hankintameno 1.1. 0 0 2319 2204 1711 2036 8270

Lisäykset 0 0 2 1302 1304

Vähennykset 0 0 -29 -29

Hankintameno

31.12.
0 0 2319 2204 1685 3338 9545

Kertyneet tulososuudet

1.1.
0 0 459 459

Osuus tuloksista 0 0 2531 2531

Kertyneet

tulososuudet

31.12.

0 0 2990 0 0 0 2990

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 5309 2204 1685 3338 12535

EmoEmoyhyhtiö 2013tiö 2013
OsuudeOsuudet st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöistiöisssää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöiltätiöiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

Hankintameno 1.1. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404

Liite 13

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 155



Lisäykset 1 212 23 38 499 38 735

Vähennykset -11 066 -10 609 0 -17 488 -39 163

Hankintameno

31.12.
58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975

Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975

EmoEmoyhyhtiö 2012tiö 2012
OsuudeOsuudet st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksississsää

SSaamiseaamiset st samanaman

kkonsernin yritykonsernin yrityksiltäsiltä

OsuudeOsuudett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöistiöisssää

SSaamiseaamisett

ososakkakkuusuus--

yhyhtiöiltätiöiltä

MMuutuut

ososakkakkeeeet jat ja

osuudeosuudett

MMuutuut

ssaamiseaamisett
YhYhtteenseensää

Hankintameno 1.1. 71 102 4 496 1 549 2 204 1 627 1 990 82 968

Lisäykset 2 597 10 888 2 1 302 14 788

Vähennykset -4 118 -3 205 -29 -7 353

Hankintameno

31.12.
69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404

Kirjanpitoarvo 31.12. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404

VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.

Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja

Konserni Emoyhtiö

20132013 2012 20132013 2012

Jälleenhankintahinta 2424 257257 3 317 2424 257257 3 317

Kirjanpitoarvo 2424 303303 3 292 2424 303303 3 292

Erotus -46-46 25 -46-46 25

KKonsernin ja emoonsernin ja emoyhyhtiön omistiön omistamatamat ost osakkakkeeeett

Konsernin Emoyhtiön

KKONSERNIYRITYKSEONSERNIYRITYKSETT
omistusosuus-

%

omistusosuus-

%

AS VR-Track, Viro 100100 00

Finrail Oy, Helsinki 100100 100100

Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100100 100100

OOO VR Transpoint, Venäjä 100100 00

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100100 00

Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100100 100100
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PL Fleet Oy, Kirkkonummi 100100 00

Transpoint International (EST) AS, Viro 100100 00

Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100100 100100

Transpoint International (HU) Kft, Unkari 100100 00

VR Track Oy, Helsinki 100100 100100

VR Track Sweden AB, Ruotsi 100100 00

ZAO ATV, Venäjä 100100 00

Avecra Oy, Helsinki 6060 6060

Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 7070 00

Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,453,4 53,453,4

Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,357,3 57,357,3

OSOSAKKAKKUUSUUSYRITYKSEYRITYKSETT

Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 5050 5050

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 5050 5050

Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 5050 5050

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 3535 3535

SeaRail Oy, Helsinki 5050 5050

Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,720,7 20,720,7

Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,542,5 42,542,5

Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,333,3 33,333,3
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1414 VVaihaihttoo-omaisuus (1 000 -omaisuus (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Aineet ja tarvikkeet 9494 589589 95 816 6161 435435 61 772

Keskeneräiset tuotteet 108108 958 00 0

Ennakkomaksut 556556 164 00 0

Yhteensä 9595 253253 96 938 6161 772772 61 772

1515 SSaamiseaamiset (1 000 t (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamisett

Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Pitkäaikaiset saamiset 465465 6 739 441441 5607

Laskennallinen verosaaminen 22 253253 6 238 6767 67

PitkäaikaisePitkäaikaiset st saamiseaamiset yht yhtteenseensää 22 718718 12 977 55 674674 5 674

LLyhyhytaikaiseytaikaiset st saamiseaamisett

SSaamiseaamiset st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluvilta yritykuuluvilta yrityksiltäsiltä

Myyntisaamiset 33 091091 3 019

Lainasaamiset 939939 5 124

Muut saamiset 2626 465465 9 489

Siirtosaamiset 217217 878

SSaamiseaamiset omist omistustusyhyhtteeysysyritykyrityksiltäsiltä

Myyntisaamiset 11 186186 990 11 186186 989

SSaamiseaamiset muiltat muilta

Myyntisaamiset 103103 561561 131 779 4747 228228 60 469

Lainasaamiset 00 5

Muut saamiset 11 164164 1 212 114114 2

Siirtosaamiset 9999 279279 59 725 5757 281281 29 549

LLyhyhytaikaiseytaikaiset st saamiseaamiset yht yhtteenseensää 205205 189189 193 711 136136 522522 109 520
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SiirtSiirtososaamisaamistten olennaisimmaen olennaisimmat ert eräätt

Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat myyntien ja kulujen jaksotuserät 41,6 M€ sekä

osatuloutussaamiset 31,4 M€.

1616 RahoitusRahoitusarvarvopaperit (1 000 opaperit (1 000 €))

Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja,

yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän

osuuden.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Jälleenhankintahinta 243243 925925 146 249 243243 925925 146 249

Kirjanpitoarvo 243243 807807 146 106 243243 807807 146 106

Erotus 118118 142 118118 142
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1717 Oma pääoma (1 000 Oma pääoma (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 370370 013013 370 013 370370 013013 370 013

Osakepääoma 31.12. 370370 013013 370 013 370370 013013 370 013

Vararahasto 1.1. 525525 808808 525 808 525525 754754 525 754

Tilikauden muutos 00 0 00 0

Vararahasto 31.12. 525525 808808 525 808 525525 754754 525 754

Sidottu oma pääoma yhteensä 895895 822822 895 822 895895 767767 895 767

Vapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 528528 786786 489 659 260260 515515 250 406

Osingonjako

Edellisen vuoden virheen korjaus

ja poistoeron netotus --746746 327 --746746 0

Muuntoerot 6262 32

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 528528 102102 490 018 259259 769769 250 406

Tilikauden voitto 6565 310310 38 768 1010 699699 10 109

Vapaa oma pääoma yhteensä 593593 412412 528 786 270270 468468 260 515

Oma pääoma yhteensä 11 489489 234234 1 424 607 11 166166 235235 1 156 283

LaskLaskelma jakelma jakokokelpoisiselpoisista vta vararoisoistata
(1 000 (1 000 €)) EmoEmoyhyhtiötiö

20132013 2012
Voitto edellisiltä tilikausilta 00 250 406

Tilikauden voitto 00 10 109

Yhteensä 00 260 516

1818 VVararaukaukseset (1 000 t (1 000 €)) KKonsernionserni
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Vapaaehtoiset varaukset 20132013 20122012
Asuintalovaraus 00 00

Vapaaehtoiset varaukset on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja laskennalliseen

verovelkaan.

PPakakololliseliset vt vararaukauksesett

Pakolliset varaukset 8,5 M€ (7,6 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä

takuukorjausten kuluista 0,0 M€ (0,2 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/ sopimuksista johtuen

6,9 M€ (6,9 M€), radioverkon purkamisesta aiheutuvista tulevista kuluista 0,0 M€ (0,1 M€),

ympäristövarauksista 1,0 M€ (0,9 M€) sekä konsernin muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista

kuluista 0,0 M€ (0,7 M€).

Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,0 M€ (0,3 M€) sekä yhtiön

rakenteiden muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0 M€ (0,2 M€).

VVapaaehapaaehttoisoistten ven vararausaustten ja poisen ja poisttoeroeronon
vvaikaikutus taseeutus taseeseenseen KKonsernionserni

20132013 2012
Vapaaehtoiset varaukset 00 0

Poistoero 349349 547547 289 243

349349 547547 289 243

Siirto omaan pääomaan 279279 667667 214 292

Laskennallinen verovelka 6969 909909 74 621

Vähemmistöosuus --2929 329

Tulokseen kirjattu verokannan muutos 00 0

349349 547547 289 243

LaskLaskennalennalliseliset vt vereroovvelaelat ja -st ja -saamiseaamisett

Laskennalliset verosaamiset 20132013 2012

Jaksotuseroista 22 484484 6 238

Laskennalliset verovelat

Tilinpäätössiirroista 6969 909909 71 007

VVapaaehapaaehttoisoistten ven vararausaustten ja poisen ja poisttoeroeron von vaikaikutusutus
tuloslasktuloslaskelmaanelmaan KKonsernionserni

20132013 2012
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Vapaaehtoisten varausten muutos 00 -933

Poistoeron muutos 6060 304304 39 710

6060 304304 38 788

Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 4848 265265 29 582

Laskennallisen verovelan muutos 1212 061061 9 500

Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos --2121 -305

Tulokseen kirjattu verokannan muutos 00 0

6060 304304 38 778
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1919 VierVieras pääoma (1 000 as pääoma (1 000 €))

Pitkäaikainen vierPitkäaikainen vieras pääomaas pääoma KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Lainat rahoituslaitoksilta 3333 75

Muut pitkäaikaiset velat 658658 969 388388 355

Saadut ennakot

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 691691 1 044 388388 355

VVelaelatt, jo, jotka ertka eräänääntyvtyväät mt myöhemminyöhemmin KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
kkuin viiden vuoden kuin viiden vuoden kulutuluttuatua 20132013 2012 20132013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 00 0 00 0

LLyhyhytaikainen vierytaikainen vieras pääomaas pääoma KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

VVelaelat muilt muille yritykle yrityksilsillele

Lainat rahoituslaitoksilta 5252 85

Ostovelat 6060 429429 71 958 3838 099099 50 317

Siirtovelat 130130 068068 132 125 8686 187187 93 864

Muut velat 2424 389389 26 660 66 670670 9 536

Saadut ennakot 2020 016016 22 902 99 003003 9 739

VVelaelat st samaan kamaan konserniin konserniin kuuluviluuluville yritykle yrityksilsillele

Ostovelat 00 0 22 363363 3 609

Siirtovelat 00 0 529529 1277

Muut velat 00 0 4444 924924 38 565

Saadut ennakot 00 0

VVelaelat omist omistustusyhyhtteeysysyritykyrityksilsillele

Ostovelat 3232 28 3232 28

LLyhyhytaikainen vierytaikainen vieras pääoma yhas pääoma yhtteenseensää 234234 986986 253 759 187187 806806 206 935
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Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 103,7 M€
(92,3M€).

2020 VVasastuusittuusitoumukoumukseset (1 000 t (1 000 €)) KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
20132013 2012 20132013 2012

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

Rahalaitoslainat 00 0 00 0

Annetut kiinnitykset 11 500500 1 500 00 0

Muut vastuusitoumukset 155155 661661 161 068 141141 414414 161 848

Annetut vastuusitoumukset yhteensä 157157 161161 162 568 141141 414414 161 848

Kenen puolesta annetut vastuut

Omasta puolesta 7676 508508 76 976

Konserniyritysten puolesta 00 0 6060 761761 69 889

Muiden puolesta 8080 653653 85 592 8080 653653 85 592

157157 161161 162 568 141141 414414 154 481

Leasingvastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2020 602602 21 371 1212 279279 9 972

Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 147147 705705 129 773 105105 176176 99 872

Yhteensä 168168 307307 151 144 117117 455455 109 844

Vuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 33 297297 3 828 684684 684

Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 22 987987 5 054 00 684

Yhteensä 66 284284 8 882 684684 1 368

Emoyhtiö on tehnyt junakalustohankinnoista pitkäaikaisia vuokrasopmimuksia eri rahoituslaitoisten

kanssa.

Junavuokrien osuus leasingvastuista on 111,9M€.

2121 JohdannaiseJohdannaiset (1 000 t (1 000 €))
KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö

Koronvaihtosopimukset 20132013 2012 20132013 2012
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Kohde-etuuden arvo 296296 111111 301 675 296296 111111 301 675

Käypä arvo --1414 035035 -27 328 --1414 035035 -27 328

Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla,

joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana.

Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien ja tulevien

junakalustohankintoihin sitoutuvan pääoman yhteissummana.

Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -14 035 t€. Käypä arvo on

koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus

diskontattuna tilinpäätöspäivään.

Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

KKonsernionserni EmoEmoyhyhtiötiö
Öljyjohdannaiset (29 360 Metric Tons) 20132013 2012 20132013 2012

Myyntioptiot

Käypä arvo 00 0 00 0

Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 00 15 804 00 9 504

Osto-optiot

Käypä arvo 00 79 00 39

Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 00 15 804 00 9 504

Swap

Käypä arvo 160160 -406 188188 -406

Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric

Tons)
2929 360360 15 000 2727 032032 15000

Yhteensä

Käypä arvo 160160 -327 188188 -367

Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric

Tons)
2929 360360 30 804 2727 032032 24504

Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2014.

Öljyoptioiden käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 160 t€. Öljyoptioiden ja swappien käyvät arvot on

määritelty yleisesti
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käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin.

Öljyoptioiden ja swappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

Sähköjohdannaiset (2 075 milj. Mwh) 20132013 2012 20132013 2012

Käypä arvo --1111 660660 -12 647 --1111 660660 -12 647

Kohde-etuuden arvo 22 257257 2 228 22 257257 2 228

Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu

tilinpäätökseen.

Valuuttatermiinit 20132013 2012 20132013 2012

Valuuttaswap 1010 025025 0 1010 025025 0

VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 10M€.

Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on 3,3 t€ ja sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
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2222 Riita-asiaRiita-asiatt

Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.

2323 KKonsernin tunnusluvutonsernin tunnusluvut
20132013 2012 2011 2010 2009

TToiminnan laaoiminnan laajuusjuus

Liikevaihto M€ 11 421421 1 438 1 437 1 423 1 399

Tase M€ 11 774774 1 774 1 748 1 722 1 630

Bruttoinvestoinnit M€ 157157 122 163 159,2 134

- suhteessa liikevaihtoon % 8,578,57 8,5 11,3 11,2 9,5

Henkilöstö keskimäärin 1010 234234 11 080 11 391 11 909 12 376

KKannaannatttatavuusvuus

Liikevoitto M€ 70,670,6 52,4 20,9 43,1 28,9

- suhteessa liikevaihtoon % 55 3,6 1,5 3 2,1

Tulos M€ 52,752,7 38,8 15,3 30,019 18,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,44,4 3,9 1,7 3,3 2,4

Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,93,9 2,9 1,6 2,3 1,5

VVakaakavvararaisuusaisuus

Omavaraisuusaste % 83,683,6 82,2 81,0 80,9 83

MMakaksuvsuvalmiusalmius

Quick Ratio 0,810,81 1,65 1,28 1,3 1,5

TTunnuslukunnuslukujen laskujen laskenentaperiaataperiaatttteeeett

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat

Sijoitetun pääoman tuotto =
(Tulos ennen satunnaisia eriä

+ korko- ja muut rahoituskulut) * 100

(ROI) Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto =
(Tulos ennen satunnaisia eriä-tuloverot ja

laskennallisen verovelan muutos)*100

(ROE) Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)

Liitteet 22-23

Tämä on verkkovuosiraportista itse koostettu PDF-dokumentti eikä se ole välttämättä yhtä kattava kuin vuosiraportti kokonaisuudessaan. 167



Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100

Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja

pitkäaikaiset ennakot

Quick Ratio =
Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset)

- osatuloutussaatavat

Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot
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Tilintarkastuskertomus
VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet VR-Yhtymä Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Tilinpäätös sisältää sekä
konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sääntöjen mukaisesti.
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki
edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan,
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajien harkintaan, johon
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen
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tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yleiden esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton
käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä
emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä, 27. helmikuuta 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Tiina Lind
KHT, JHTT
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VR-Yhtymä Oy:n
hallintoneuvoston lausunto
VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto on päättänyt lausuntonaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistetaan ja että
tilinpäätöksen osoittaman voiton suhteen toimitaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto toteaa, että sen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita on noudatettu
ja että hallintoneuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta
tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2014

Kari Rajamäki, puheenjohtaja
Timo Korhonen, varapuheenjohtaja
Christina Gestrin
Pertti Hemmilä
James Hirvisaari
Inkeri Kerola
Merja Kuusisto
Asmo Maanselkä
Aino-Kaisa Pekonen
Oras Tynkkynen
Raija Vahasalo
Raimo Vistbacka

Hallintoneuvoston lausunto
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