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VR GROUPIN TIEDONANTOPOLITIIKKA 
 
Hyväksytty VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen toimesta 29.4.2022 
 
Näissä tiedonantoperiaatteissa kuvataan VR Groupin (”VR”) keskeiset periaatteet yhtiön listaamien 
arvopapereiden arvonmuodostukseen vaikuttavien tietojen julkistamisesta yhtiön sidosryhmille ja 
viestinnästä pääomamarkkinoille. Tiedonantoperiaatteet koskevat yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä. 
 
VR noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 
596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n soveltuvia sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Yhtiö noudattaa sen sisäisiä 
sääntöjä ja ohjeita ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.  
 
 
1. Tiedonantoryhmä (Disclosure committee)  

Yhtiön tiedonantovelvollisuuksien täyttymisen varmistamiseksi VR on perustanut tiedonantoryhmän 
seuraamaan tietojen julkistamista ja asettamaan sitä koskevia ohjeita. Tiedonantoryhmä käsittelee 
julkistettavien tietojen, mukaan lukien taloudelliset ja muut säännönmukaiset ja jatkuvat tiedotteet, yleistä 
sisältöä ja huolehtii niiden oikea-aikaisesta julkistamisesta ja säädöstenmukaisuudesta. Tiedonantoryhmään 
kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja (puheenjohtaja), viestintäjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Tiedonantoryhmä 
kokoontuu neljännesvuosittain ennen tulosraportointia ja muutoin tarvittaessa. Ryhmän tärkeimpänä 
tavoitteena on varmistaa, että kaikki julkaistu tieto on sisällöltään täsmällistä, oikeaa ja olennaista, sekä 
varmistaa, että tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. 
 

 
2. Keskeiset tiedonantoperiaatteet  

VR:n tavoitteena on viestiä avoimesti, aktiivisesti, oikea-aikaisesti, ymmärrettävästi, tasapuolisesti ja 
yhdenmukaisesti yhtiön toiminnasta kaikille sidosryhmilleen. Yhtiö tiedostaa poikkeuksellisen 
yhteiskunnallisen roolinsa ja pyrkii viestinnällään ottamaan kaikkien sidosryhmien erikoistarpeet huomioon. 
Viestinnän tavoitteena on lisätä luottamusta ja tunnettuutta yhtiötä kohtaan ja siten edistää yhtiön 
liiketoimintaa. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. VR:n tavoitteena on 
täsmällinen ja oikea-aikainen viestintä soveltuvien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  
 
VR:n viestinnän erityisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoiden osapuolilla on 
yhtäaikaisesti ja viipymättä käytössään yhdenmukainen, riittävä ja olennainen tieto yhtiöön ja sen 
liiketoimintaan liittyvistä olennaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa VR:n rahoitusvälineiden arvoon, ja että 
julkistetut tiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. 
 
Yhtiö julkaisee pörssitiedotteita ja mediatiedotteita jäljempänä kohdassa 4 kuvatuin tavoin. 
 
 
3. Vastuut ja lausunnonantajat  

Hallitus vastaa lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden toteutumisesta ja vahvistaa yhtiön tiedonantopolitiikan 
sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen, hallituksen 
toimintakertomuksen, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset. Hallitus hyväksyy säännöllisen 
tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat raportit ja tiedotteet. Lisäksi hallitus hyväksyy toimitusjohtajan 
nimitystiedotteen. Talousjohtaja hyväksyy sisäpiiritiedon julkistamiseen liittyvät ja muut pörssitiedotteet. 
Pörssitiedotteiden valmistelusta vastaa viestintäjohtaja. Muusta viestinnästä sekä mediatiedotteiden 
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valmistelusta ja julkaisemisesta vastaa viestintäjohtaja. Sijoittajasuhteista vastaa VR:n talousjohtaja apunaan 
rahoitusjohtaja. VR:n toimintaa ja taloudellista kehitystä koskevia lausuntoja antavat toimitusjohtaja, 
talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan viestinnän osalta viestintäjohtaja 
toimii yhteistyössä talousjohtajan kanssa. 
 
VR Groupin johtoryhmän jäsenet vastaavat omiin vastuualueisiinsa liittyvien tietojen oikeellisuudesta ja 
osallistuvat myös tarvittaessa julkaistavien tietojen valmisteluun. VR:n liiketoimintojen johtajat osallistuvat 
aktiivisesti julkiseen keskusteluun julkistettujen materiaalien ja sisäisen ohjeistuksen pohjalta. 
Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa 
yleensä hallituksen puheenjohtaja. 
 
 
4. Julkistettavat tiedot ja toimintatavat  

Pörssitiedote  

Yhtiön tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Yhtiö 
julkaisee pörssitiedotteena ilman aiheetonta viivytystä sisäpiiritiedon sekä johdon liiketoimet ja muut 
tiedotettavat asiat markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteena 
säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat muut tiedot.  
 
Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta julkaista säännöllisesti tietoa 
tuloksensa ja taloudellisen asemansa kehityksestä. Se sisältää mm. osavuosikatsausten, 
puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteiden sekä tilinpäätösten ja hallituksen toimintakertomusten ja 
vuosikertomusten julkaisemisen. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla ja 
liiketoimintasegmenttien kautta. 
 
Jatkuva tiedonantovelvollisuus puolestaan tarkoittaa tiedottamista asioista, joilla yhtiön oman arvion 
mukaan voi olla huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden arvoon sekä muita sääntelyn edellyttämiä 
tiedotteita. Yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat mm. tuloksenjulkistamisen ajankohdat, 
yhtiökokouspäätökset, johdon liiketoimet (joukkovelkakirjoja koskevat liiketoimet) sekä muutokset 
hallituksessa tai merkittävät muutokset ylimmässä johdossa (vain toimitusjohtaja/talousjohtaja) sekä 
tilintarkastajan vaihtuminen. 
 
Sisäpiiritieto (MAR) 
 
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti 
liikkeeseenlaskijaan ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus arvopaperin 
hintaan. Joukkovelkakirjalainoja listanneen yhtiön osalta huomio kiinnittyy erityisesti negatiivisiin maksukykyä 
ja vakavaraisuutta vaarantaviin tapahtumiin, mutta tasapainoisen tiedottamisen varmistamiseksi myös 
vastaavista positiivista muutoksista tiedotetaan. 
 
Suoraan joukkovelkakirjaan liittyvä tiedottaminen 
 
Yhtiön tulee julkistaa olennaiset suoraan joukkovelkakirjan liikkeellelaskuun ja mahdollisiin muutoksiin 
liittyvät tiedotteet (esim. listalle hakeminen, listalta poistaminen, määrämuutokset, ennenaikainen lunastus).  
 
Johtotehtävissä toimivien liiketoimien ilmoitusvelvollisuus (MAR) 
 
Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava 
liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt kyseisen 
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liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineisiin (joukkovelkakirjalaina) liittyvät liiketoimet. Liiketoimet on ilmoitettava 
VR:lle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta, ja VR:n on 
julkistettava ne kahden työnpäivän kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.  
 
VR:ssä johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi määritellään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, 
toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä. 
 
Tulosnäkymät ja tulosvaroitus 

Yhtiö kertoo lähtökohtaisesti tulevaisuudennäkymistään vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa. 
Lisäksi yhtiö voi arvioida tulevaa kehitystään puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa sekä 
tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö arvioi tulevaisuudennäkymiään mm. liittyen liikevaihdon ja käyttökatteen 
kehitykseen. Lisäksi yhtiö voi antaa yleistä ohjeistusta tulevaan kehitykseen vaikuttavista avaintekijöistä ja 
riskeistä. 
 
VR julkaisee tulosvaroituksen niin pian kuin mahdollista pörssitiedotteella, mikäli yhtiö voi kohtuudella 
arvioida, että sen tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet aikaisemmin julkaistusta arviosta tai siitä, mitä 
yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voi perustellusti päätellä ja että muutoksella olisi 
todennäköisesti huomattava vaikutus VR:n rahoitusvälineiden arvoon. Tulosvaroituksen antamista koskeva 
päätös perustuu yhtiön aiemmin esittämiin tietoihin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tulosvaroituksen 
antamista ei voi lykätä, vaan se on annettava viiveettä. 
 
 
Mediatiedote 

VR Groupin internetsivuilla julkaistaan mediatiedotteina uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteille asetettuja 
vaatimuksia, mutta VR arvioi, että niillä on uutisarvoa tai että ne voivat herättää yleistä mielenkiintoa 
sidosryhmissä. Mediatiedotteet käsittelevät mm. uusia tuotteita ja palveluita tai muita mediaa ja markkinoita 
kiinnostavia asioita, jotka eivät vaikuta huomattavasti arvopaperin arvoon. Yhtiö julkaisee kuukausittaiset 
matkamäärä- ja kuljetusvolyymitiedot mediatiedotteena. Arvopaperin arvoon vaikuttavat tiedot julkaistaan 
pörssitiedotteella ennen mediatiedotetta.  
 
 
Sisäinen viestintä 

Kaikki VR:n pörssitiedotteet ja mediatiedotteet jaetaan myös henkilökunnalle.  
 
Sisäisessä viestinnässä VR noudattaa samoja yhdenmukaisuus- ja oikea-aikaisuusperiaatteita kuin muussa 
viestinnässä noudattaen soveltuvia ohjeita ja määräyksiä. Jos säännölliseen tai jatkuvaan 
tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa julkaisematonta tietoa annetaan työntekijälle esimerkiksi 
työtehtävien suorittamisen yhteydessä, hänelle tulee kertoa, että sisäpiirisäännöt koskevat tällöin myös 
häntä. Yhtiön sisäpiiriohjeet käydään myös jokaisen uuden työntekijän kanssa läpi osana perehdytystä.   
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5. Sijoittajaviestintä  

 
Tiedotustilaisuudet ja muut tapaamiset 

Yhtiön johto tapaa säännöllisesti sijoittajia, rahoittajia, luottoluokittajia, viranomaisia ja päätöksentekijöitä, 
sekä median edustajia eri yhteyksissä, mm. neljännesinfot tulosjulkistuksen yhteydessä, sijoittajille 
suunnatuissa yleisissä tapahtumissa tai erikseen järjestettyjen yritysvierailujen yhteydessä. Näissä 
tilaisuuksissa VR:n edustajat voivat kertoa enemmän taustoja yhtiön liiketoiminnasta. Tilaisuuksissa ei tuoda 
esille aiemmin julkistamattomia tietoja tai täydentäviä tietoja, joilla voi olla vaikutusta yhtiön 
rahoitusvälineiden arvonmuodostukseen ja jotka voivat muodostaa sisäpiiritietoa yhdessä aiemmin 
julkistetun tiedon kanssa. Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä rahoitusjohtaja vastaavat ensisijaisesti 
sijoittaja-, luottoluokittaja- ja analyytikkotapaamisista. Yhtiön periaatteena on, että tapaamisiin sijoittajien 
kanssa osallistuu mahdollisuuksien mukaan aina kaksi yhtiön edustajaa. Viestintäjohtaja koordinoi 
mediatapahtumia. 
 
Luottoluokittajat ja analyytikot 
 
Yhtiötä seuraavat luottoluokittajat ja analyytikot sekä näiden arviot yhtiöstä voidaan julkaista yhtiön 
verkkosivuilla. Luottoluokittajien ja analyytikkojen mielipiteet, arviot tai ennusteet yhtiön tuloksesta ovat 
heidän omiaan, eivätkä ne edusta yhtiön tai sen johdon mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. Yhtiö voi 
pyydettäessä tarkastaa luottoluokittajan tai analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan 
tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei kommentoi pääomamarkkinoiden 
edustajien tekemiä arvioita tai ennusteita eikä ota vastuuta niistä. Yhtiö ei kommentoi yhtiön arvopapereiden 
arvonmuodostusta tai yhtiön rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi yksittäistä 
luottoluokittajaa/analyytikkoa tai jaa analyytikkojen/luottaluokittajien raportteja sijoitusyhteisölle ilman lupaa. 
 
Mikäli yhtiö havaitsee, että analyytikon esittämät johtopäätökset yhtiön liikkeeseen laskemien 
rahoitusvälineiden arvosta poikkeavat olennaisesti yhtiön käsityksestä, yhtiö harkitsee, onko se antanut 
oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja sen liikkeeseen laskemista 
rahoitusvälineistä. 
 
 
6. Sisäpiiri 

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR:n ja sen nojalla annettujen määräysten 
vaatimuksia. Lisäksi yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. 
 
Henkilö, joka toimii yhtiössä johtotehtävissä tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoitusten piiriin ei saa 
toteuttaa suoraan tai välillisesti liiketoimia (joukkovelkakirjalaina) omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen 
lukuun suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ikkuna alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen 
tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päättyy julkistamista 
seuraavana päivänä.  
 
Whistleblowing-kanava 
 
Yhtiöllä on käytössä whistleblowing-kanava (https://report.whistleb.com/vrgroup), jonka kautta yhtiön 
työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi 
rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai 
jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi. 
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7. Julkistamisen ajankohta  

VR julkaisee taloudelliset raportit ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kuluvan tilikauden 
tulevaisuudennäkymistä ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä yhtiö kertoo lähtökohtaisesti 
osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Säännöllisen 
tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloudellisten raporttien ja muiden tiedotteiden sekä yhtiökokousta 
koskevien tietojen osalta VR julkaisee aikataulun ennen edellisen tilikauden päättymistä. Kalenteri on 
luettavissa yhtiön verkkosivuilla.  
 
Tiedonannon lykkääminen 
 
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava sisäpiiritieto mahdollisimman pian. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin 
omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 
 

▪ tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut, 
▪ tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja 
▪ yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. 

 
Tarkemmat tiedot lykkäyspäätöksiin liittyen löytyvät Finanssivalvonnan sivuilta. Lykkäyspäätöksen 
yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiirihanke 
ja tehdään lykkäyspäätös. Lykkäämispäätöksen jälkeen VR varmistuu kaikkien lykkäämisedellytysten 
täyttymisestä koko lykkäämismenettelyn ajan, eli kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai kyseinen hanke on 
rauennut.  
 
Jos lykkäämismenettelyn kohteena olevan tiedon säilyminen luottamuksellisena on vaarantunut eikä sen 
luottamuksellisuutta siten pystytä takaamaan, VR julkistaa kyseisen sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. 
Samoin yhtiö julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, jos lykkäyksen muut edellytykset 
eivät enää täyty, paitsi tilanteessa, jossa sisäpiirihanke raukeaa.  
 
Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä. Jos 
sisäpiirihanke raukeaa, yhtiöllä ei ole velvollisuutta julkistaa tietoa yleisölle eikä toimittaa Finanssivalvonnalle 
julkistamisen lykkäämistä koskevaa ilmoitusta. 
 
 
8. Hiljainen ajanjakso 

VR noudattaa niin sanottua hiljaista ajanjaksoa (silent period), joka alkaa kolme viikkoa ennen kyseisen 
tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päättyy 
julkistamishetkeen. Hiljaisen ajanjakson aikana VR:n johto tai muu henkilöstö ei anna yhtiön taloudelliseen 
tilaan, näkymiin tai markkinoihin liittyviä kommentteja sekä käyttää erityistä harkintaa tavatessaan 
pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia. Yhtiö voi erikseen päätettäessä kertoa yleisesti 
liiketoiminnastaan ja toiminnastaan jo julkaistujen tietojen pohjalta. 
 
Jos jokin hiljaisen ajanjakson aikainen tapahtuma kuitenkin vaatii välitöntä julkistusta, VR julkistaa tiedot 
pörssitiedotteena, jonka jälkeen yhtiö voi kommentoida kyseistä tapahtumaa. 
 
 
 

https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/sisapiiriasiat/sisapiiritiedon-julkistaminen-ja-julkistamisen-lykkaaminen/
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9. Viestintäkanavat  

Pörssitiedotteet julkaistaan VR Groupin omilla verkkosivuilla sekä jaetaan Nasdaq Helsingin tarjoaman 
palvelun kautta pörssiin, kansalliseen tiedotevarastoon ja keskeisille tiedotusvälineille sekä tiedotteita 
erikseen tilanneille henkilöille. Yhtiö käyttää STT:n tiedotejakelujärjestelmää pörssitiedottamisessa. Yhtiön 
julkistamat pörssi- ja mediatiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta niiden 
julkistamisesta. Taloudelliset raportit, selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportit 
ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkaisusta. 
 
Muu olennainen aineisto, kuten esitykset sekä webcast- ja puhelinkonferenssien tallenteet ovat saatavilla 
yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.  
 
VR:n julkaisee pörssitiedotteensa ja taloudelliset raporttinsa suomeksi ja englanniksi. Mediatiedotteet 
julkaistaan pääosin suomeksi, tapauskohtaisesti myös englanniksi ja/tai ruotsiksi sekä tarvittaessa 
kohdennetusti eri markkinoille kunkin kohdemaan kielellä.  
 
 
10. Tietovuodot ja huhut  

Yhtiö ei kommentoi keskeneräisiä asioitaan, mahdollisia julkisuudessa liikkuvia huhuja, arvopapereiden 
arvoa, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai pääomamarkkinoiden laatimia ennusteita, ellei se ole 
välttämätöntä selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Mikäli VR:n arvopaperin arvoon olennaisesti 
vaikuttava tieto esiintyy julkisuudessa, yhtiön johto arvioi tilanteen ja päättää mahdollisen tarkentavan 
pörssitiedotteen julkaisemisesta. Jos luottamuksellista ja olennaista tietoa on vuotanut julkisuuteen tai 
sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei voida taata, yhtiö julkistaa asian pörssitiedotteena mahdollisimman 
pian.  
 
Mikäli yhtiö on itse antanut sisäpiiritietoa kolmannelle osapuolelle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, yhtiö 
julkistaa sisäpiiritiedon viiveettä. 
 
 
11. Kriisiviestintä  
 
Yhtiö on laatinut erillisen sisäisen kriisiviestinnän ohjeistuksen. Yhtiö pyrkii kriisitilanteissa antamaan tietoa 
nopeasti ja sitä mukaa kun asiat varmistuvat kriisin vaikutuspiiriin kuuluville sekä muille yhtiön sidosryhmille. 
Kriisiviestintää johtaa viestintäjohtaja. 
 
 
12. Tulkinnat, poikkeamat ja ylläpito 
 
Toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. 
Yksittäistapauksissa ja painavista syistä toimitusjohtajalla on oikeus poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja 
säännösten sallimissa rajoissa. Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta.  

 


