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VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen 
ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan  
ja infrarakentamisen palveluyritys. Konserni  
tarjoaa työtä 12 000 ammattilaiselle Suomessa   
ja kymmenessä muussa Euroopan maassa.  
VR-konserni koostuu viidestä divisioonasta,  
jotka ovat matkustajaliikenne, logistiikka,  
infrarakentaminen, palvelut ja tuotanto sekä 
Venäjä ja kansainväliset toiminnot.

VR uudistuu, mikä näkyy ulospäin muun muassa 
uutena vihreänä yritysilmeenä. Uusi ilme viestii 
VR-konsernin ympäristöystävällisyydestä. Tämän 
vuosiraportin kuvituksen teemana ovat matkus-
tajajunien kyljistä tutut, uuden ilmeen mukaiset 
eläinhahmot.

VR GROUP LYHYESTI
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V
johtamismallissa vastuullisuutta ei käsitellä erillisenä kokonaisuu-
tena, vaan siihen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat divi-
sioonien ja yksiköiden vastuulla ja kiinteänä osana tavoitteellista 
toimintaa.

VR-konsernin johtamismalli perustuu tehokkaaseen rakenteeseen, 
jossa liiketoiminnot on organisoitu asiakasryhmien ympärille. 
Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet 
sekä eri konserniyhtiöiden, divisioonien ja yksiköiden saumaton 
yhteistyö.

Viisi olennaista vastuullisuusteemaa
Yritysvastuuseen kuuluu laaja kirjo asioita. VR-konsernin vastuu-
raportoinnin koordinointiryhmä seuloi vuonna 2007 konsernin 
kannalta olennaisimmat teemat, joita olivat silloin talous, asiak-
kaat, henkilöstö, turvallisuus ja ympäristö. Vuonna 2010 vuosi-
raportointiin osallistuva työryhmä kävi vastuullisuuden teemoja 
uudestaan läpi ja totesi, että edellä mainitut viisi teemaa ovat 
edelleen konsernille olennaisimpia vastuullisuuden  osa-alueita.

Työryhmä piti taloudellisen vastuun tärkeimpänä osa-alueena 
terveen talouden ja taseen ylläpitämistä. Myös konsernin varojen 
hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen nähtiin olennaisena.  
Suhteessa henkilöstöön tärkeimpiä tekijöitä ovat työryhmän 
mielestä hyvä työnantajuus sekä johtamisen ja esimiestyön 
 kehittäminen. Myös turvallisuustyössä keskeinen asia on 

R-konsernilla on merkittävä rooli suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Konserni kantaa vastuuta sekä 
taloudellisesta kannattavuudestaan että toimin-
tansa vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskun-
taan laajemminkin.

VR-konsernin kaikki toiminta ja johtaminen perustuvat yhteisiin 
arvoihin. Konserni uudisti arvonsa kesällä 2010, ja ne ovat: asiakas 
toiminnan lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus, yhdessä 
menestyminen, tavoitteellisuus sekä uudistuminen.

Arvot ovat keskeisessä roolissa konsernin vision määrittelyssä. 
VR-konsernin visiona on olla Suomen johtava matkustuksen, logis-
tiikan ja infrarakentamisen palveluyritys ja työnantaja.
 
Arvojen ja vision pohjalta laaditaan strategia, eli keinot vision 
t oteuttamiseksi. Strategia päivitetään vuosittain, ja sitä toteute-
taan tavoitejohtamisen avulla. VR-konsernin uusi strategia valmis-
tui kesällä 2010. Konsernilla ei ole erillistä vastuullisuus strategiaa, 
vaan se on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Strategisia 
päätöksiä tehdessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

Vastuuta johdetaan joka päivä
VR-konserni toteuttaa vastuullisuuttaan osana normaalia toimin-
nan johtamista, mutta myös erilaisten kampanjoiden, hankkei-
den, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan avulla. VR-konsernin 

VASTUULLISUUS  
VR GROUPISSA 
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 esimiestyö.  Ympäristövastuun tärkeimpänä osa-alueena työryhmä 
piti liikenteen ympäristövaikutuksia, kuten energian kulutusta ja 
 päästöjä ilmaan. Olennaisuuskeskusteluissa nousi esiin perin-
teisten vastuuteemojen lisäksi vastuu asiakkaasta. Asiakkaan 
kannalta olennaisena kysymyksenä pidetään turvallisuuden ohella 
muun muassa junaliikenteen 
täsmällisyyttä ja tiedottamista 
poikkeustilanteissa.

VR-konsernin olennaiset rapor- 
toitavat asiat kumpuavat tär-
keimpien sidosryhmien odotuk- 
sista konsernin toimintaa koh- 
taan. Olennaisuuden määritte-
lyssä on kiinnitetty huomiota 
myös asiakaspalautteeseen ja 
muihin yhteydenottoihin. Lisäksi  
median esiin nostamat kysy-
mykset sekä erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa esitetyt toivomukset on otettu huomioon, koska 
ne kuvastavat yleistä yhteiskunnallista kiinnostusta VR-konsernia 
kohtaan.

Yhtenä tärkeänä näkökulmana olennaisuuden määrittelyssä on 
käytetty VR-konsernin strategiaa ja ylimmän johdon odotuksia. 
Tästä näkökulmasta olennaisiksi ovat nousseet ne asiat, jotka 

tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on talou-
dellista merkitystä.

Vuosiraportti osana vastuun johtamista
Vuosiraportointi on osa VR-konsernin vastuun johtamista. Vuosi-

raportoinnin tarkoituksena on 
vakiinnuttaa vastuun johtaminen 
ja tulosten seuranta osaksi kon-
sernin jatkuvaa toimintaa.

Tämä on VR-konsernin toinen 
vuosiraportti eli yhdistetty 
vuosikertomus ja vastuuraportti. 
VR-konsernissa vastuullisuus on 
osa jokapäiväistä toimintaa ja 
normaalia toiminnan johtamista. 
Tästä syystä on katsottu, että 
vastuullisuusasioista, liiketoi-
minnan kannalta merkittävistä 

tapahtumista ja tilinpäätöstiedoista on luonnollista kertoa yksissä 
kansissa.

Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle tasapainoinen kuva 
VR-konsernin vuoden 2010 toiminnasta. Tarkoituksena on kertoa 
konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävistä tapahtumista 
ja taloudellisesta tuloksesta sekä kuvata konsernin vastuullisen 

VR Groupissa vastuullisuus  
tarkoittaa taloudesta, 
 asiakkaista, henkilöstöstä, 
turvallisuudesta ja  
ympäristöstä huolehtimista.

Perheet ovat yksi 
isoimmista matkustaja-
ryhmistä junissa.  
InterCity- ja Allegro-
junissa lapsille on  
oma leikkitila.
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VR-konsernin vuosiraportti on suunnattu ensisijaisesti 
päättäjille, viranomaisille ja konsernin yritysasiak-
kaille.

Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2010. VR-kon-
sernin muutosohjelman alkaessa konsernin organi-
saatiota uudis tettiin, ja uusi juridinen organisaatio 
tuli virallisesti voimaan vuoden 2010 alussa. Vuoden 
2010 vuosiraportissa  VR-konsernin toimintaa kuvataan 
ja  tilinpäätöstiedot raportoidaan uuden rakenteen 
 mukaisesti.

Vuosiraportti kattaa kaikki VR-konsernin liiketoi-
minnot. Matkustajaliikennedivisioonaan kuuluvista 
Pohjolan Liikenteestä ja Avecrasta, logistiikkadivisi-
oonan maantie logistiikasta sekä infrarakentamisesta 
raportoidaan ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä het-
kellä käytössä olevilla  järjestelmillä. Tämä ei vaikuta 
olennaisesti konsernin ja tytäryhtiöiden tietoihin tai 
niiden vertailu kelpoisuuteen.

VR-konsernin vuosiraportissa alihankkijoiden toimin-
toja koskevia tietoja ei raportoida lukuun ottamatta 
logistiikkadivisioonan maantielogistiikan sopimus-
ajoneuvojen käyttämää energiaa. Osakkuusyritysten 
toiminnasta kerrotaan vain osittain. Vuosiraportissa 
ei käsitellä rataverkkoa, sen kehittämistä eikä muuta 
Liikenne viraston tai Liikenteen turvallisuusviraston 
toimialaan kuuluvaa.

Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri 
joukko henkilöitä useilta VR-konsernin liiketoiminta- 
alueilta. Työtä ohjaa raportoinnin koordinointiryhmä, 
 jonka tehtävänä on muun muassa määritellä raportoi-
tavien asioiden olennaisuus ja strategian mukaisuus. 
Ryhmässä on mukana asiantuntijoita vastuullisuuden 
eri osa-alueilta. Vuosiraportti esitellään VR-konsernin 
hallitukselle ja hallintoneuvostolle. 

Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä. 
Talou dellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkas-
tettuun kirjanpitoon ja vahvistettuihin tilinpäätöksiin. 
Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konser-
nin henkilöstö tilastoihin ja turvallisuuden tunnusluvut 
turvallisuustilastoihin. Ympäristöluvut perustuvat 
energian kulutuksen, materiaalien ja kemikaalien 
käytön sekä jätteiden osalta osin toimintayksiköiltä 
kerättyihin seurantatietoihin ja osin hankintayksi-
kön tietojärjestelmiin ja laskutukseen. Liikenteen 
päästötietojen laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto- 
laskentamallin tietoja. Päästöjen laskennassa on 
otettu  huomioon käyttövaiheen päästöt. Sähkön alku-
perä ja sähköntuotannossa käytettävät energialähteet 
perustuvat sähkön toimittajien tietoihin.

Eri johtamisjärjestelmien määrittelyjä on yhtiökohtai-
sissa toimintajärjestelmissä, ympäristöjärjestelmässä, 
junaturvallisuuden sekä työturvallisuuden johtamis-
järjestelmässä, talousturvallisuuden hallinta- ja 

 johtamisjärjestelmässä sekä tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmässä. Tarkemmat tiedot johtamis-
järjestelmistä löytyvät erillisistä taulukoista raportin 
viiden teeman yhteydestä.

Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global 
 Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. VR-konserni 
on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointi-
ohjeita A+-tason mukaisesti. Osa tiedoista raportoi-
daan vain konsernin internet-sivuilla www.vrgroup.fi. 
KPMG Oy Ab on tarkastanut raportoinnin laajuuden. 
VR-konserni raportoi A-tason mukaisesti kaikki 
avainindikaattorit tai selvittää, miksi niitä ei ole 
raportoitu. GRI:n laskentaperiaatteita ei kaikkien 
indikaattorien osalta vielä täysin sovelleta. Lisäksi 
VR-konserni raportoi soveltuvin osin GRI:n liikenne ja 
kuljetukset -toimialan lisäindikaattoreita. 

Vuoden 2009 vuosiraportin henkilöstötietoja-
taulukossa oli virheellisesti esitetty, että VR-Radan 
(nykyään VR Track) tiedot ovat mukana ainoastaan 
toistaiseksi voimassa olevien ja määräaikaisten työ-
suhteiden määrässä. Todellisuudessa kaikki taulukon 
luvut sisälsivät VR-Radan tiedot, mutta VR-Rataan 
kuuluvien ulkomaan toimintojen, Vuorenpeikkojen, 
Megasiirron ja Insinööritoimisto Arcus Oy:n tiedot 
olivat mukana vain kahdessa edellä mainitussa  
tunnusluvussa.

Vuosiraportin rajaukset ja lähteet

toiminnan sitoumuksia, periaatteita ja saavutettuja tuloksia. Vuosi-
raportti käsittelee konsernin liiketoiminnan ja vastuullisuuden 
kannalta olennaisimpia teemoja. Vuosiraportin 2010 teemana on 
VR-konsernin elokuussa 2009 käynnistämä muutosohjelma ja sen 
aikaansaamat tulokset sekä konsernin uusi strategia.

VR-konserni on julkaissut tätä ennen yhden vuosiraportin vuodelta 
2009 ja kolme vastuuraporttia vuosilta 2005, 2007 ja 2008. Sitä 
ennen konserni on julkaissut ympäristöraportin joka toinen vuosi 
vuodesta 1998 alkaen. Vuosikertomus on julkaistu vuosittain.

Raportin alkuosassa sivuilla 4−25 kuvataan VR-konsernia, sen 
toimintaympäristöä ja sidosryhmiä. Raportin keskiosassa  sivuilla 
26–67 esitellään konsernin liiketoimintaa vastuullisuuden viiden 
teeman kautta, joita ovat talous, asiakkaat, henkilöstö, turval-
lisuus ja ympäristö. Raportin loppuosassa sivuilla 68–107 on 
VR-konsernin hallinnon esittely, hallituksen toimintakertomus ja 
tilinpäätöstiedot. 

Lisätietoja VR-konsernin toiminnasta, hallinnosta ja tunnusluvuista 
on internetissä osoitteessa www.vrgroup.fi. 
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• VR-konsernin 
ympäristö lupaukset 
2012

• Konsernille uusi 
 henkilöstöstrategia ja  
-pelisäännöt

• Poikkeamien 
 sähköisen raportointi-
järjestelmän laajen-
nus vaaratilanne-
ilmoituksiin

• Työterveys- ja työ-
turvallisuussertifikaatti 
VR-Radalle

• Vastuuajattelun vakiin-
nuttaminen ja ensim-
mäinen  ulkopuolisen 
tahon varmentama  
vastuuraportti

• Ympäristölupauksiin  
liittyvät toimen-
piteet, joista  merkittä-
vimpänä eko sähköön 
siirtyminen 

• VR-konsernin uusi  
työ terveyden ja 
 -turvallisuuden 
johtamis järjestelmä

• Ensimmäinen  
vastuuraportti

• Koko konsernin 
kattava  henkilöstö-
tutkimus

• Konsernin  
tasa-arvosuunnitelma

• Toimitilaturvallisuuden 
hallintajärjestelmä

• Ympäristösertifikaatti  
koko VR Osakeyhtiön  
toiminnalle

• Poikkeamien sähköisen  
raportointijärjestelmän  
laajennus prosessi-
poikkeamiin

• Konsernin arvojen ja 
strategian  
uudistaminen

• Henkilöstötutkimus, 
mainetutkimus,  
sidosryhmäkartoitus

• Konsernin toiminta-
järjestelmän ja  
ympäristöjärjestelmän 
uudistaminen

• Vastuuraportointi-
prosessin kehittäminen

• Ympäristökäsikirjan 
päivitys

• Lähiliikenne 
joukko liikenteen 
energiansäästö-
sopimukseen

• Koko konsernin 
 kattava henkilöstö-
tutkimus

• Arvojen uudistaminen
• Henkilöstöpelisäännöt
• Turvallisuuspoikkea-

mien tietojärjestelmä  
PORA

• Ympäristösertifikaatti  
Pohjolan Kaupunki-
liikenteelle

• Turvallisuuspolitiikan  
päivitys

• Kaikki toimialat 
kattava  konsernin 
 ympäristöryhmä

• Ensimmäinen 
työ terveys-  ja 
työturvallisuus-
sertifikaatti 
 Combitransille

• Ympäristösertifikaatit  
VR-Radalle ja  
Combitransille

• Ensimmäinen VR-kon-
sernin vuosir aportti eli 
yhdistetty vuosikerto-
mus ja vastuuraportti

• Koko konsernin kattava 
henkilöstötutkimus

• VR-konsernin yhteinen  
työterveys- ja työ-
turvallisuusjärjestelmä

• VR-Radan materiaali-
palvelujen ja Ruotsin 
toiminnan sertifiointi

Vastuullisuuden virstanpylväät

Vastuullisuus VR Groupissa

VR-konsernin avainlukuja 2010 2009 2008 2007 2006

Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 75,8 89,4 90,6 88,2 88,8 

Lähiliikenteen täsmällisyys, % 88,5 95,5 95,9 96,6 97,1 

Liikevaihto, milj. € 1 422,6 1 391,9 1 530,4 1 334,1 1 264,6

Investoinnit, milj € 152,4 134,5 111,6 118,9 110,3

Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % 64 65 61 24 21

Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt,  
1 000 tonnia

101 93 114 239 289

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet  
junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti

0 0 0 0 0,6

Tapaturmataajuus,
kaikki tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
(KILA:n ohjeesta poiketen luku sisältää myös tapaturmat,  
joiden seurauksena ei poissaoloja)

44 39 49 51 51

Henkilötyövuodet keskimäärin 11 950 12 376 12 516 12 540 12 663

Uusien työsuhteiden määrä 664 587 897 591 559
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V
perustuvan hinnoittelun rakentaminen. Logistiikassa olemme kes-
kittyneet kokonaispalveluun. Infrarakentamisessa painopiste on 
ollut tehokkuuden lisäämisessä ja ammattitaidon laajentamisessa 
kansainvälisille markkinoille. 

Toinen vaikea talvi 
Junaliikenteen täsmällisyydessä emme ole päässeet tavoit-
teisiimme.  Toinen perättäinen ankara talvi on heikentänyt 
matkustaja junien täsmällisyyttä tuntuvasti siitä huolimatta, että 
varauduimme  talvikauteen perusteellisesti yhdessä rataverkosta 
vastaavan Liikenne viraston kanssa. 

VR-konserni käytti viime vuonna kymmenen miljoonaa euroa  
talvi liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Merkittävä yksit-
täinen  investointi oli Helsingin varikon jäänesto- ja sulatus-
laitteisto. Vuonna 2010 tehtiin päätös myös junaliikenteen 
operaatio keskuksen perustamisesta, mikä parantaa johtamista ja 
 tiedonkulkua häiriötilanteissa.

Nyt tiedämme, että varautuminen ei vielä ollut riittävää. Tämän 
kevään aikana teemme päätöksiä aikaisempaa isommista muu-
toksista ensi talvea ajatellen. Täsmällisyyden nostaminen takaisin 
hyvälle tasolle edellyttää tiivistä vuoropuhelua henkilöstön ja 
viranomaisten kanssa.

Muutoksen vuosi
Vuotta 2010 leimasi myös edellisenä vuonna alkanut muutos-
ohjelma. Sen tavoitteena on muun muassa keventää kustannus-
rakennetta sadalla miljoonalla eurolla vuositasolla ja vähentää 
runsaat tuhat työpaikkaa vuoden 2012 loppuun mennessä.

VR GROUPIN  
YRITYSKULTTUURI 
PERUSTUU  
VASTUULLISUUDELLE 

astuullisuus on olennainen osa VR-konsernin 
yrityskulttuuria. Vuoden 2010 lopulla tehdyn 
mainetutkimuksen perusteella tätä mieltä ovat 
sekä henkilöstö, asiakkaat että muut sidosryh-
mät. Meidät nähdään vastuullisena yrityksenä, 

joka huolehtii ympäristöstä ja turvallisuudesta. 

Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen ehdoton kilpailuvaltti. 
Juna kuluttaa vain vähän energiaa, ja sen osuus liikennesektorin 
hiilidioksidipäästöistä jää prosenttiin. 

Turvallisuus on ollut pitkään VR:n tärkein arvo. Siitä kertovat 
monessa tapauksessa myös junaliikenteen myöhästelyt. Kun 
rataverkolla on häiriöitä, junat kulkevat alennetulla nopeudella 
juuri turvallisuuden takia. 

VR-konsernin kaltaisella valtionyhtiöllä on monia erilaisia sidosryh-
miä. Niillä kullakin on omat odotuksensa vastuullisesta toiminnasta. 
Meidän pitää kuitenkin tarkastella vastuullisuutta kokonaisuutena, 
jonka yksi osa on terve talous. Jos toimintamme ei ole kannatta-
vaa, meidän on vaikea toimia vastuullisesti muillakaan alueilla. 

Vastuuta asiakassuhteesta 
Visiomme on, että palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja vastuulli-
sesti tuotettuja. Haluamme, että asiakkaalle syntyy myönteinen 
kokemus palvelustamme. Asiakaspalvelun parantamiseksi tehtiin 
vuonna 2010 töitä kaikissa konsernin yksiköissä. 

Matkustajaliikenteessä suurimmat ponnistelut liittyivät junaliiken-
teen täsmällisyyteen. Toinen iso kehityskohde on ollut kysyntään 
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Muutosohjelman lähtökohtana on vastuullisuus, sillä talouden ter-
vehdyttämisen tarkoituksena on varmistaa työpaikat lähivuosien 
kilpailutilanteessa. Ohjelman vaikutukset konsernin liikevoittoon 
ovat tähän mennessä noin 40 miljoonaa euroa. 

Henkilöstön asemaan muutoksessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota. VR-konserniin perustettiin viime vuonna muutospooli, 
jonka tehtävänä on tukea niitä henkilöitä, joiden työtehtävät lop-
puvat ohjelman takia. Lisäksi henkilöstölle on tarjottu tehostettuja 
työterveyshuollon palveluita.

Uudet arvot ja strategia
Uudistimme viime vuonna arvomme ja strategiamme vastaa-
maan muutosohjelmaa ja muuttunutta toimintaympäristöä. 

Vanhat arvot – turvallisuus, tyytyväinen asiakas, vastuullisuus 
ja yhdessä menestyminen – osoittautuivat edelleen toimiviksi. 
 Tarvittiin vain hienosäätöä. Uusiksi arvoiksi otimme tavoitteel-
lisuuden ja uudistumisen. Lisäksi nostimme asiakkaan toimin-
tamme lähtökohdaksi.

Uusi strategia keskittyy kasvuun, kun taas muutosohjelman pai-
nopiste on kustannuksissa. Kasvua haemme palvelu-uudistusten 
ja yritysjärjestelyjen kautta. Yksi tärkeimmistä kasvualueistamme 
on Venäjä. Esimerkiksi Helsingin ja Pietarin välillä viime vuonna 
aloittaneen Allegro-junan suhteen meillä on suuret odotukset. 

Investointeja rataverkkoon
Yhtenä suurena riskinä liiketoimintamme kehitykselle näen sen, 
että rataverkkoon ei investoida Suomessa riittävästi. Investoinnit 

eivät ole lisääntyneet samassa tahdissa liikenteen kasvun kanssa. 
Rataverkon pullonkauloista kertovat osaltaan viimeaikaiset 
 täsmällisyysongelmat. 

Satsauksia rataverkkoon puoltaa myös se, että Suomella on kovat 
kansainväliset päästötavoitteet. Tällä hetkellä liikenne on ainoa 
sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa. 

Ympäristöystävällisen junaliikenteen lisääminen on välttämätöntä, 
jos aiomme pitää kiinni päästösitoumuksistamme. Suomella on 
perinteisesti ollut maine maana, joka pitää lupauksensa. 

Lopuksi haluan kiittää henkilöstöämme ja asiakkaitamme 
vuodesta  2010. Ammattitaitoiselle henkilöstöllemme annan 
tunnustusta venymisestä vaikeissa olosuhteissa. Kaikkia asiakkai-
tamme kiitän meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta.

Mikael Aro
Toimitusjohtaja
VR Group

Muutosohjelman lähtö-
kohtana on vastuullisuus. 
Henkilöstön asemaan  
muutoksessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota.
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ARVOT

VR GROUPILLA ON  
UUDET ARVOT JA 
UUSI STRATEGIA

Asiakas toiminnan  
lähtökohtana
• Teemme työtämme  

asiakkaiden hyväksi 
• Tarjoamme laadukkaita ja 

 helposti saatavia palveluja
• Kehitämme palvelujamme 

yhdessä asiakkaiden kanssa
• Arvostamme myös sisäistä 

asiakkuutta

• VR-konsernin aiemmat arvot, jotka olivat turvallisuus, vastuulli-
suus, tyytyväinen asiakas ja yhdessä menestyminen, syntyivät 
syvällisen  arvokeskustelun pohjalta 2000-luvun alussa.

• Nämä arvot ovat yhä tärkeä osa VR-konsernin tulevaisuuden 
kilpailu kykyä, mutta toimintaympäristön muutosten ja VR-konser-
nin muutosohjelman myötä ne eivät enää yksin riitä. Siitä syystä 
VR-konserni lanseerasi kaksi uutta arvoa ja päivitti myös aiemmat 
neljä vastaamaan nykyhetkeä.

• Asiakkaat, turvallisuus, vastuullisuus ja yhtenäisenä konsernina 
toimiminen ovat yhä kaikkein tärkeimpiä asioita VR-konsernille, ja 
siksi ne ovat säilyttäneet paikkansa arvojen joukossa. Asiakasläh-
töisyyttä on haluttu korostaa  muutosohjelman myötä entisestään, 
ja siksi se on nostettu arvojen keskiöön.

• Kokonaan uudet arvot ovat tavoitteellisuus ja uudistuminen. 
T avoit teellisuus on tärkeä osa muutosohjelman läpiviemistä  
ja  uutta strategiaa. Toimintaympäristö muuttuu, joten VR-kon-
serninkin on muututtava. VR haluaa myös toimia ennakoivasti 
ja oppia virheistään. Näistä syistä uudistuminen on nostettu 
arvojen joukkoon.

• Keskustelu VR-konsernin uusista arvoista aloitettiin konsernin 
johtoryhmässä keväällä 2010. Tämän jälkeen arvoista keskus-
teltiin henkilöstön kanssa toimitusjohtajan keskustelutilaisuuk-
sissa ja konsernin esimiespäivillä syksyllä 2010. Kevään 2011 
kehityskeskustelut ovat keskeinen osa uusien arvojen viemistä 
käytäntöön.

NÄIN UUSITUT ARVOT SYNTYIVÄT

Tavoitteellisuus
• Menestymme, kun liike-

toimintamme on kannattavaa 
• Pidämme asemamme ydinliike-

toiminnoissa sekä kasvamme 
valituilla markkinoilla

• Tavoitteiden asettaminen ja 
niiden saavuttaminen ovat 
 strategiatyömme selkäranka

• Liiketoimintaamme ajavat 
 selkeät tulostavoitteet

Turvallisuus ja  
vastuullisuus
• Olemme turvallinen ja luotettava 

matkustajien ja tavaran kuljettaja 
• Tunnemme ympäristövastuumme 

ja torjumme ympäristöriskit 
• Työmme turvallisuuden ja  

täsmäl lisyyden parantamiseksi  
on jatkuvaa, ja varmistamme  
turvallisuuden kaikissa tilanteissa 

• Jokainen vastaa oman työnsä 
tuloksesta ja laadusta

• Työmme perustuu rehellisyyteen 
ja luottamukseen

Uudistuminen
• Emme vain sopeudu, vaan 

pyrimme  vaikuttamaan 
 ennakoivasti 

• Uudistumme vastataksemme 
toimintaympäristön muutoksiin

• Toimintamme kehittyy jatkuvasti
• Opimme virheistämme
• Hyväksymme, että kehittyminen 

tapahtuu kokeilujen avulla

Yhdessä menestyminen
• Yhteistyömme perustana ovat 

avoimuus, keskinäinen kunnioi-
tus ja tavoitteisiin sitoutuminen 

• Viestintämme on ennakoivaa, 
aktiivista, vuorovaikutteista ja 
avointa



VISIO
VR-konsernin visiona on

• Olla Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja 
 infra rakentamisen palveluyritys ja työnantaja

• Tarjota monipuolisia ja laadukkaita palveluja, jotka on tuotettu 
asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti

• Toimia yhtenäisenä ja uudistuvana konsernina sekä 
 valta kunnallisesti että kansainvälisesti

STRATEGIA
VR-konsernin strategian keskeiset teemat ovat

Kansainvälistyminen
• Tavoitteena on kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa 15 %:n 

vuosivauhdilla strategiakauden aikana.
• Kasvun moottorina on maantieteellisesti Venäjä. 

Kasvun tavoittelu
•  Matkustajaliikenteessä kasvua syntyy hinnoittelun uudis-

tamisen, täyttöasteen nostamisen ja uuden kaluston kautta.
•  Logistiikassa kasvua tuovat liikenne Venäjällä sekä Länsi- ja 

 Itä-Euroopassa, avainasiakkaat, kaivosteollisuus, lisäarvo-
palvelut ja uudet asiakasryhmät.

•  Infrarakentamisessa kasvua haetaan rautatieympäristön  lähellä 
olevilta markkinasegmenteiltä ja kansainvälistymisen kautta. 

Palvelutarjonnan parantaminen
•  Matkustajaliikenteessä asiakkaalle lisäarvoa tuovat junien, 

ravintolapalvelujen ja linja-autojen synergiaedut, uusi kalusto ja 
junamatkustamista parantavien ratahankkeiden edistäminen.

•  Logistiikka laajentaa palvelua kuljetuksista laajempiin 
 ratkaisuihin.

•  Infrarakentaminen laajentaa tarjoamaa uusiin infrarakentami-
sen segmentteihin. 

Kilpailukyvyn kasvattaminen
•  Matkustajaliikenne parantaa kustannustehokkuutta sopimus-

liikenteessä ja valmistautuu kilpailuun parantamalla asiakkaan 
matkustuskokemusta.

•  Logistiikka parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta muutos-
ohjelman avulla.

•  Infrarakentaminen tehostaa toimintaa tuottavuusohjelman ja 
uuden organisaatiorakenteen avulla.

PERUSTEHTÄVÄ
VR-konsernin perustehtävänä on

• Tuottaa asiakkailleen korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä  
matkustamisen ja logistiikan palveluja

• Tuottaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvia infrarakentamisen 
palveluja, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren

• Tarjota palveluja kotimarkkinoilla



12

2010

VR Groupin rakenne

V

Toimitusjohtaja

Sisäinen tarkastusTurvallisuus

Kehitys Viestintä ja ympäristö

Matkustaja-
liikenne Logistiikka

Infra-
raken-
taminen

Palvelut ja 
tuotanto

Venäjä ja 
kansain-
väliset 
toiminnot

Henkilöstö-
yksikkö

Talous-
yksikkö

Corenet 
(60 %)

Avecra 
(60 %)

VR GROUP  
ON MONIPUOLINEN 
PALVELUYRITYS

Käynnissä brändiuudistus
VR-konserni aloitti brändiensä uudistamisen syksyllä 2010, ja 
 samalla otettiin käyttöön uudet liikemerkit. VR-konsernin 
liikemerkki on nyt VR Group, ja sitä käytetään kaikessa muussa 
sidosryhmäviestinnässä paitsi asiakasviestinnässä. Kaikilla VR-kon-
sernin logistiikkatoiminnoilla on uudistuksen myötä yksi yhteinen 
nimi, VR Transpoint. Infrarakentamisesta vastaava Oy VR-Rata Ab 
muutti nimensä VR Track Oy:ksi. Matkustajaliikenteen liikemerkki 
on edelleen VR.

Brändiuudistus tukee VR-konsernin muutosohjelmaa. Uudistuksen 
tavoitteena on luoda nykyistä yhdenmukaisempi ja selkeämpi 
kuva siitä, mitä toimintoja konserniin kuuluu.

Osana brändiuudistusta logistiikkadivisioonaan kuuluvat Transpoint 
Oy Ab ja Transpoint Cargo Oy sulautettiin osaksi VR-Yhtymä Oy:tä 
31.12.2010. Transpoint International -konsernia ei fuusioitu, mutta 
sekin otti käyttöönsä uuden brändin yhdessä muiden logistiikka-
yhtiöiden kanssa. 

R-konserni on monipuolinen, ympäristöystä-
vällinen ja vastuullisesti toimiva  matkustuksen, 
logistiikan ja infra rakentamisen palvelu-
yritys. Konsernissa työskentelee noin 12 000 
 ammattilaista Suomessa ja kymmenessä 

muussa  Euroopan maassa.

VR-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 1 422,6 miljoonaa 
euroa. Konserni toimii pääasiassa Suomessa, mutta sillä on yhä 
enemmän toimintaa myös Venäjällä, Baltian maissa ja Ruotsissa.  
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. VR-konserni on koko-
naan Suomen valtion omistama yritys, ja konsernin emoyhtiö on 
VR-Yhtymä Oy. VR-konserniin kuuluu kaikkiaan 28 yhtiötä. Osak-
kuusyrityksiä on kahdeksan.

VR-konserni koostuu viidestä asiakasryhmien ympärille muodos-
tetusta divisioonasta, jotka ovat matkustajaliikenne, logistiikka, 
infrarakentaminen, palvelut ja tuotanto sekä Venäjä ja kansain-
väliset toiminnot. Divisioonat muodostuvat yksiköistä ja juridisista 
yhtiöistä. Konsernin tukitoiminnot on keskitetty konsernitasolle, ja 
ne liittyvät talouteen, turvallisuuteen, henkilöstöön, ympäristöön, 
viestintään ja IT-palveluihin. 
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LOGISTIIKKA
VR:n  junissa ja linja-autoissa tehdään vuosittain noin  
90 miljoonaa matkaa turvallisesti ja luotettavasti.

Matkustajaliikennedivisioonaan kuuluvat matkustajaliikenne  
rautateillä ja Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne. Ravintola-  
ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää  matkustaja-
liikenteen palveluja junissa ja asemilla. Vähemmistöosuuden 
Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group.

AS
IA

KK
AA

T VR:n isoimpia asiakasryhmiä junissa ovat työ- ja liikematkustajat, 
 opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat.
Linja-autoliikenteen asiakkaita ovat pika- ja vakiovuorojen matkustajat 
sekä pääkaupunkiseudun liikenteen matkustajat.
HSL on VR:n merkittävä asiakas sekä juna- että linja-autoliikenteessä.

TA
VO

IT
TE

ET • Asiakkaan matkustuskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden  
parantaminen

• Markkinaosuuden kasvattaminen
• Matka-aikojen lyhentäminen
•  Täsmällisyyden ja matkustajainformaation parantaminen
•  Hinnoittelun uudistaminen
•  Vuorotarjonnan lisääminen rataverkon välityskyvyn puitteissa
•  Linja-autoliikenteen lisääminen pääkaupunkiseudulla 

PA
LV

EL
UT Junaliikenne:

•  VR tarjoaa joukkoliikennepalveluja kaikille kansalaisryhmille työ- ja 
vapaa-ajan tarpeisiin.

•  Junamatkustajille tarjotaan palveluja sekä kaukoliikenteessä että 
pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Päivittäin liikennöi noin  
310 kaukoliikenteen ja noin 890 lähiliikenteen junaa.

Linja-autoliikenne:
•  Pohjolan Liikenne harjoittaa liikennettä pääkaupunkiseudulla.
•  Se tarjoaa myös pika- ja vakiovuoroliikennettä sekä paikallisliiken-

nettä Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Kainuussa.
•  Lisäksi Pohjolan Liikenne tekee tilaus- ja sopimusajoja.

Ravintolat ja catering:
•  Avecran palveluja on päivittäin noin 160 junassa ja 17 ravintola- tai 

kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka on 
Helsingin päärautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä.

•  Avecra hoitaa junissa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä 
huolehtii Business-palveluista.

SA
AV

UT
UK

SI
A  

VU
ON

N
A 

20
10 • Pendolino-juniin avattiin langaton internet-yhteys asiakkaiden 

koekäyttöön.
•  Uudet lipunmyyntiautomaatit otettiin käyttöön rautatieasemilla.
•  VR valmistelee siirtymistä uuteen myyntijärjestelmään ja kysyntään 

perustuvaan hinnoitteluun.
•  VR käynnisti mittavat matkustajavaunujen hankinnat.
•  Uudet kaksikerroksiset makuuvaunut aloittivat liikenteen.
•  VR ja Liikennevirasto aloittivat hyvissä ajoin varautumisen talveen 

asiakaspalvelun parantamiseksi talvella 2011.
•  Helsingin ja Pietarin välinen nopea Allegro-junaliikenne käynnistyi.
• Pohjolan Liikenne hankkii 19 linja-autoa. Autot tulevat pääkaupunki-

seudun liikenteeseen syyskesällä 2011, ja niissä käytetään biodieseliä.

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

Kansainvälisen logistiikan palveluja tarjotaan Suomen ja 
Venäjän lisäksi Baltian maiden, keskisen Itä-Euroopan ja 
 Iso-Britannian välillä.

AS
IA

KK
AA

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

TA
VO

IT
TE

ET • Toiminnan tehostaminen ja uudelleen organisoiminen
•  Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja kokonaispalvelujen tarjoaminen 

asiakkaille
•  Toimitusketjun hallinnan parantaminen
•  Venäjän-liikenteen kasvattaminen

PA
LV

EL
UT Rautatielogistiikka:

•  Rautatielogistiikka toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden 
peruskuljettajana kotimaassa ja kansainvälisessä liikenteessä.

Kappaletavaralogistiikka:
•  Kappaletavaralogistiikka noutaa, kuljettaa ja jakaa kappaletavara-

lähetykset kaikkialle Suomeen.
•  Se huolehtii tavarankuljetuksen lisäksi toimitusketjun hallinnasta ja 

tarjoaa varastointipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan.
•  Kappaletavaralogistiikalla on Suomessa 32 terminaalia ja palvelu-

pistettä ja yli 250 aikataulutettua linjaa.

Massatavaralogistiikka:
•  Massatavaralogistiikka tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavara-

kuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership-periaatteella.

Kansainvälinen logistiikka:
•  Kansainvälinen logistiikka vastaa rajat ylittävästä maantieliikenteestä.  

Se kuljettaa päivittäin kappaletavaraa sekä osa- ja kokokuormia 
Suomen, Venäjän ja useiden Euroopan maiden välillä.

•  Sen palveluihin kuuluvat myös lisäarvologistiikan palvelut, varastointi 
ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden 
kuljetukset.

SA
AV

UT
UK

SI
A 

VU
ON

N
A 

20
10 •  VR Transpointin palvelukeskus aloitti toimintansa Kouvolassa.

•  Uusi, energiatehokas Lahden terminaali avattiin.
•  Avainasiakkaille nimettiin omat yhteyshenkilöt, mikä parantaa 

 suurten asiakkaiden palvelua.
•  VR Transpointin toiminta Venäjällä laajeni, kun se osti Avain-

Trans Oy:n koko osakekannan.
•  VR Transpoint laajensi toimintaansa kierrätysmarkkinoilla hankkimalla 

Speedyex Oy:n koko osakekannan.
•  Rautatielogistiikassa otettiin käyttöön vaunujen RFID-tunnistus, mikä 

tehostaa ratapihatoimintoja ja parantaa siten asiakaspalvelua.

MATKUSTAJALIIKENNE
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INFRARAKENTAMINEN PALVELUT JA TUOTANTO 
VR Track on infrarakentamiseen ja erityisesti radan pidon 
suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 
 erikoistunut älykkäiden ja vaativien järjestelmien osaaja.

AS
IA

KK
AA

T VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat, satamat ja yritykset sekä muut 
infrarakentamisen pääurakoitsijat.

TA
VO

IT
TE

ET •  Asiakkuuden hallinnan kehittäminen
•  Innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen
•  Kilpailukyvyn parantaminen
•  Liiketoiminnan laajentaminen valtion rataverkon ulkopuolisille ja 

kansainvälisille markkinoille 

PA
LV

EL
UT •  Radanrakentamisen kokonais- ja osaurakointi

•  Laajojen rautatieprojektien johtaminen ja toteuttaminen
•  Radan tarkastus, huolto ja kunnossapito
•  Sähkö- ja turvalaiteurakointi sekä kunnossapito
•  Kytkinlaitos- ja muuntamotyöt sekä koestukset
•  Sähkönsiirron valvonta- ja käyttöpalvelut
•  Maa- ja sillanrakentaminen
•  Pohjarakentaminen
•  Radan materiaalipalvelut
•  Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
•  Dokumentointi- ja informaatiopalvelut 

SA
AV

UT
UK

SI
A 

VU
ON

N
A 

20
10 •  Ratatyöt Lahti−Luumäki-radalla valmistuivat, ja Allegro-junaliikenne 

voitiin aloittaa.
•  Ratatyöt Seinäjoki−Oulu-välillä jatkuivat.
•  Venäjällä tehtiin radantarkastusta ELLI-mittausvaunulla.
•  Divisioonan organisaatiota uudistettiin ja toimintaa tehostettiin.

Palvelut ja tuotanto -divisioona tuottaa pääasiassa sisäisiä 
palveluja muille VR-konsernin divisioonille ja tukiyksiköille. 

Divisioonaan kuuluvat junaliikennöinti, operaatiokeskus, 
kaluston kunnossa pito, konsernin hankinnat, kiinteistöt ja 
lakiasiainpalvelut.

AS
IA

KK
AA

T Palvelut ja tuotanto -divisioonan tärkeimmät asiakkaat ovat VR-konser-
nin muut divisioonat ja yksiköt sekä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy 
ja Karelian Trains Ltd. 

TA
VO

IT
TE

ET • Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannus-
tehokkaasti muiden divisioonien kanssa

• Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti
• Konsernin hankintatoiminnan keskittäminen ja prosessien 

 yhtenäistäminen
• Kaluston kunnossapidon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun 

parantaminen
• Junaliikennöinnin tehostaminen
• Koko VR-konsernin tuotannonsuunnittelun laadun parantaminen 

yhdessä logistiikka- ja matkustajaliikennedivisioonien kanssa

PA
LV

EL
UT • Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja 

kuljettajapalveluja sekä liikenteenohjauspalveluja. Se tekee myös 
liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon 
ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta.

• Operaatiokeskuksen tehtävänä on rautateiden matkustajaliikenteen 
ja tavarakuljetusten operatiivinen ohjaus ja häiriötilanteiden hoito.

• Kunnossapitopalvelut huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta 
kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. VR Engineering tarjoaa 
kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntija-
palveluja.

• Hankintayksikön tehtäviin kuuluu konsernin kaikkien hankintojen 
läpivienti, seuranta ja toteutus, toimittajamarkkinoiden seuranta ja 
toimittajien hallinta sekä operatiivinen osto. 

• Kiinteistöyksikkö huolehtii kiinteistöinvestoinneista, kiinteistöjen 
 kunnossapidosta ja vuokrauksesta, kiinteistökehityksestä, maan-
käytöstä ja kaavoituksesta sekä maaperän kunnostuksesta.

• Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluvat liikejuridiikka, 
kilpailulainsäädäntö  ja oikeudenkäynneistä huolehtiminen.
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20
10 • Veturinkuljettajien taloudellisen ajotavan koulutus jatkui.

• Konsernin hankintatoimi keskitettiin uuteen hankintayksikköön, ja 
hankinnalle laadittiin yhtenäiset ohjeet.

• Junaliikennöinnissä otettiin käyttöön uusi, entistä linjaradiota 
 luotettavampi GSM-R-liikenneviestintäjärjestelmä.

• Helsingin varikolla otettiin käyttöön kaksi junien jäänestolaitteistoa.
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TELEPALVELUT
Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja 
kehittää VR-konsernin kansainvälistä liiketoimintaa. Divi-
sioonan vastuulle kuuluu myös konsernin kansainvälinen 
edunvalvonta, mukaan lukien EU-edunvalvonta sekä Venäjä-
suhteet.

Divisioonaan kuuluvat lisäksi VR-konsernin edustusto  
Moskovassa ja toimisto Pietarissa. 

AS
IA

KK
AA

T Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona toimii matriisissa konser-
nin liiketoimintadivisioonien kanssa ja vahvistaa erityisosaamisellaan 
kansainvälistä toimintaa.

TA
VO

IT
TE

ET • Valikoiva kansainvälistyminen, joka tukee konsernin liiketoiminnan 
kasvua

• Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue Venäjä
• VR-konsernin menestyminen muuttuvassa toiminta ympäristössä

PA
LV

EL
UT • Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona ohjaa, kehittää 

ja koordinoi VR-konsernin kansainvälistymistä ja kansainvälistä 
 liiketoimintaa painottaen erityisesti Venäjää.

• Divisioona vastaa kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä 
sidosryhmätoiminnasta.
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20
10 • Yhteinen suunta ja tavoitteet kansainväliselle liiketoiminnalle

• Allegro-nopeajunaliikenteen käynnistäminen Pietariin
• VR-konsernin Pietarin toimiston perustaminen
• VR-konsernin ja Venäjän rautateiden tavaraliikenneyhtiö OAO PGK:n 

yhteisyrityksen Freight One Scandinavia Oy:n kaupallisen toiminnan 
vakiinnuttaminen

• Aktiivinen osallistuminen rautatielain uudistukseen

Corenet tuottaa tele-, telematiikka ja tietoliikennepalveluja 
muun muassa yhteiskunnan perusinfrastruktuurin tarpei-
siin. Corenetin erikoisosaamisaluetta ovat raide-, ilmailu- ja 
maantieliikenteen sekä satamien logistiikan tietoliikenne-
ratkaisut.

Corenetin vähemmistöosakkaana on TDC Oy.

AS
IA

KK
AA

T Corenet tarjoaa tietoliikennepalveluja sekä telemaattisten järjestelmien 
suunnittelu- ja ylläpitopalveluja muun muassa rautatieliikenteeseen 
sekä kuljetus- ja logistiikka-alan tarpeisiin.

TA
VO

IT
TE

ET • Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle
• Luottamuksellisen ja kumppanuuteen perustuvan asiakassuhteen 

luominen
• Visiona olla Suomen johtava erikoisteleratkaisujen ja telemaattisten 

järjestelmien toimittaja sekä ylläpitäjä

PA
LV

EL
UT • Corenetin palveluihin kuuluvat tietoliikenneyhteyksien, televerkkojen 

ja telemaattisten järjestelmien konsultointi, suunnittelu ja rakentami-
nen sekä niiden valvonta, hallinta ja ylläpito.

• Corenet vuokraa myös tiedonsiirtokapasiteettia.
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20
10 • Corenet toimittaa Pendolinoihin ja InterCity-juniin langattoman 

verkon.
• Corenet on mukana Tampereen joukkoliikenteen informaatio-

järjestelmän uusimisessa.
• Corenet toimittaa keli- ja liikennekameroita sekä tiesääasemien 

ylläpidon valtakunnallisesti.
• Corenet toimittaa Espoon kaupungin hälytystensiirtopalvelut.

VR Group

VENÄJÄ JA KANSAINVÄLISET TOIMINNOT
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VR-konsernin toimintaympäristö Suomessa on erilainen moniin muihin 
Euroopan maihin verrattuna. Muun muassa harva asutus  ja pohjoiset 
luonnonolot asettavat haasteita. VR-konsernin toiminta ympäristöä 
muokkaavat maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten globali saatio ja ilmaston-
muutos. Viimeisen kolmen vuoden aikana  talouden taantuma ja teolli-
suuden nopea rakennemuutos ovat  vaikuttaneet erityisen voimakkaasti 
konsernin toimintaan. VR-konserni on vastannut muutokseen elokuussa 
2009 käynnistetyllä muutosohjelmalla ja uudella strategialla.

VR GROUP 
MUUTTUU 
TOIMINTA -
YMPÄRISTÖN 
MUKANA 
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V
Ympäristö tekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa 
energian hintaan.

VR:n yrityskuvatutkimusten mukaan ympäristöystävällisyys on 
junan ylivoimainen kilpailuvaltti. Ympäristötekijät vaikuttavat 
myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa 
rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöveroja ja 
tietulleja, harkitaan Suomessakin.

EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppa-
järjestelmällä. Rautatieliikenne on ainoa liikennemuoto, joka 
kuuluu välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää 
energiana sähköä. Sähkö on ollut EU:n päästökaupan piirissä jo 
nykyisellä jaksolla, ja siitä johtuva energian hinnan nousu rasittaa 
rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
otetaan mukaan EU:n päästökauppaan vuonna 2012.

Ilmastonmuutos tulee pitkällä tähtäimellä ottaa huomioon myös 
ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteenharjoittami-
sessa, koska ilmastonmuutos muokkaa luonnonoloja Suomessa.

Venäjä kansainvälistymisen tärkein suunta
Kasvua tavoittelevan yrityksen on välttämätöntä katsoa aktiivi-
sesti Suomen rajojen ulkopuolelle. VR-konserni toimiikin entistä 
enemmän kansainvälisillä markkinoilla, ja jo reilu kymmenesosa 
konsernin liikevaihdosta tulee kansainvälisestä toiminnasta.

Huomattava osa rautatielogistiikasta on Venäjän-liikennettä. 
Maantielogistiikassa tarjotaan palveluja useissa Euroopan maissa. 
Matkustajaliikenteessä Venäjän-junamatkustus on edelleen 
vilkasta, ja kasvua odotetaan Helsingin ja Pietarin välisen Allegro-
nopea junaliikenteen myötä. VR Trackilla on toimintaa Ruotsissa, 
Baltian maissa ja Venäjällä.

VR-konserni toimii vastuullisesti ja arvojensa mukaisesti myös 
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhtiö noudattaa asemamaan 
lakeja ja määräyksiä ja tekee yhteistyötä luotettavien ja vaka-
varaisten yhtiöiden kanssa. Pyrkimyksenä on yhtenäiset toiminta-
tavat kaikissa  toimintamaissa. Korruptioon VR-konserni suhtautuu 
ehdottoman kielteisesti.

R-konserni toimii pääasiallisesti Suomessa. 
 Suomen maantieteellinen sijainti aiheuttaa 
omat haasteensa liiketoiminnan harjoittami-
selle. Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää 
erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä. 

Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman 
raideleveyden ansiosta.

Sääolosuhteet, esimerkiksi lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan 
routiminen, on otettava huomioon liikennöinnissä, ratojen raken-
tamisessa ja kalustohankinnoissa.

Suomessa väestön määrä on pieni, ja asutus on keskittynyt 
 Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät 
Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 % rataverkosta on 
yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä 
tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen 
vuoroja  ja reittejä suunniteltaessa.

Ilmastonmuutos on mahdollisuus
Ilmastonmuutos jatkuu, ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
nen on asetettu maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi. EU:n asettama 
tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on 
Suomen osalta 15 % vuosina 2005–2020.

Liikennesektorin ongelmana on, että se on lähes täysin riippuvai-
nen fossiilisesta polttoaineesta eli öljystä. Liikenne onkin ainoa 
toimiala, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime 
vuo sina, ja kasvu jatkuu. Liikenne tuottaa noin viidenneksen 
ilmas  tonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raide-
liikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran. 

Kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta 
vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin. Se 
tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle 
junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä raide-  
ja maantieliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäris-
tön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu. Öljyn rajallinen 
riittävyys ja vaihteleva hinta vaikuttavat siihen, että siirtymistä 
muita energian lähteitä käyttäviin liikennemuotoihin harkitaan. 
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  VR-konsernin keskeiset 
 toimipaikat Suomessa

  VR Transpointin toimipaikat 
 ulkomailla

  VR Trackin toimipaikat ulkomailla 

  VR-konsernin edustusto Moskovassa ja  
 toimisto Pietarissa

VR-konsernin keskeisiä toimipaikkoja
Suomessa ovat Helsinki, Tampere,  
Oulu ja Kouvola. VR Trackilla on 
Suomen lisäksi  toimintaa Ruotsissa, 
Baltian maissa ja Venäjällä.  
VR Transpointin tavoitteena on luoda 
kuljetuskäytävä Suomesta Välimerelle 
saakka.

VR Groupin keskeiset toimipaikat

Helsinki

Tallinna

Riika

Tarto

Vilna

Moskova

Pietari

BudapestTata

Bratislava

Praha
Ostrava

Gdynia

Katowice

Varsova

Poznan

Manchester

Kouvola

Tampere

Oulu

Utansjö

Luulaja

Kiiruna

Venäjä on VR-konsernin kansainvälistymisen tärkein suunta, ja 
Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vaikuttaa kes-
keisesti VR-konsernin liiketoimintaan. Myös Suomen ja Venäjän 
välisen rautatieliikenteen mahdollinen avautuminen kilpailulle on 
otettava huomioon. 

Suomen vahvuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, 
reitin turvallisuus ja toimitusaikojen ennustettavuus. Kuljetus-
reittien kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti kuljetusketjun eri 
vaiheiden hinnoittelu sekä erilaiset verot ja maksut. Olennaista 
on myös, miten Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa 
kehittyy. Suomen ja Venäjän välisistä rekkakuljetuksista valtaosa 
hoidetaan venäläisillä rekoilla, mikä voi vaikuttaa VR Transpointin 
menestymiseen ja kilpailukykyyn.

Myös EU-lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi VR-konsernin 
toimintaympäristöön. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat edel-
leen rautatie markkinoiden avaaminen, tekninen harmonisointi 
ja ympäristöasiat. Ympäristöperusteisten maksujen ja verojen 
käyttämistä sekä ohjaus- että rahoituskeinona pyritään EU:ssa 
lisäämään.

Rautatieliikenteessä valmistaudutaan kilpailuun
Kansainvälistyminen lisää kilpailua. Rautatieliikenteen avautumi-
nen kilpailulle alkoi Suomessa vuonna 2007, kun kilpailijoiden tulo 

kotimaisen tavaraliikenteen markkinoille tuli EY-lainsäädännön 
mukaisesti mahdolliseksi. Kilpailun ennakoidaan käynnistyvän 
lähi vuosina. Myös uusien rautatieyritysten on EU-säädösten 
mukai sesti saatava toimilupa ja täytettävä turvallisuus-
vaatimukset.

Matkustajaliikenteen kilpailun avaamista on selvitetty, ja liikenne-
ministeri Anu Vehviläisen asettaman työryhmän selvitys valmistui 
keväällä 2010. Työryhmä kävi läpi toiminnallisia ja lainsäädännöl-
lisiä järjestelyjä, joita kilpailun avaaminen Suomessa edellyttäisi. 
Työryhmä esittää, että rautateiden matkustajaliikenteen kilpai-
luttamisessa edettäisiin vaiheittain palvelukokonaisuus kerral-
laan. Työryhmän mukaan kilpailuttaminen olisi järkevää aloittaa 
pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä.

VR-konserni näkee, että rataverkon kuntoa ja välityskykyä tulisi 
parantaa ennen kilpailun avaamista, jotta kilpailu aidosti hyödyt-
täisi asiakkaita. Jos rataverkkoa ei kehitetä ennen kilpailun avaa-
mista, esimerkiksi häiriötilanteiden hoito tulee entistä haastavam-
maksi toimijoiden määrän kasvaessa.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR:llä on sopimus, joka takaa 
VR:lle yksinoikeuden rautateiden matkustajaliikenteessä niillä 
rataosilla, joilla VR jo harjoittaa matkustajaliikennettä. Sopimus 
on voimassa vuoteen 2019 saakka. Vastineeksi yksinoikeudesta 
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Muutosohjelman tavoitteena 
on kasvattaa VR Groupin  
kilpailukykyä.

ministeriö on asettanut VR:lle matkustajaliikennettä koskevan 
julkisen palvelun velvoitteen.

Valtion investoinnit radanpitoon ovat pienentyneet, minkä myötä 
kilpailu toimialalla kovenee entisestään. VR Track on menettänyt 
kunnossapitoalueita kiihtyneen kilpailun seurauksena.

VR-konsernin muutosohjelman tavoitteena on parantaa yrityksen 
kannattavuutta ja valmistaa sitä kilpailua varten. Matkustaja-
liikenteessä valmistaudutaan kilpailuun parantamalla asiakkaan 
matkustuskokemusta esimerkiksi hinnoittelua ja junakalustoa 
uudistamalla sekä täsmällisyyttä parantamalla. Logistiikassa ja 
infrarakentamisessa tavoitteena on tehostaa toimintaa eri keinoin.

Teollisuuden rakennemuutos haastaa VR Groupin
Suomessa on perinteisesti ollut paljon raskasta perusteollisuutta, 
mikä suosii junakuljetuksia. Junaliikenteen osuus kaikesta Suo-
men tavaraliikenteestä oli Tilastokeskuksen liikennetilastollisen 
vuosikirjan mukaan vuonna 2009 noin 24 % eli huomattavasti 
enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Rautateiden asemaa 
kuljetussektorilla on pidetty vankkana pitkien välimatkojen ja 
teollisuuden rakenteen takia.

Talouden taantuman ja metsäteollisuuden nopean rakenne-
muutoksen seurauksena tavarakuljetukset vähenivät tuntuvasti 
vuosina 2008–2009. Taantuma on jo Suomessa ylitetty, mutta 
Euroopassa taloudellinen tilanne on yhä epävarma. Vuonna 2010 
talouden taantuman helpottaessa rautatielogistiikan kuljetus-
määrät lähtivät kasvuun.

Vaikka talouden taantuma on helpottanut, teollisuuden rakenne-
muutoksen odotetaan aiheuttavan pitkällä aikavälillä haasteita 
VR Transpointille. Myös asiakkaiden tarpeet muuttuvat, kun 
esimerkiksi tavaraliikenteen kertakuljetuskoot ovat pienentyneet 
ja kuljetusmatkat lyhentyneet. Venäjän omien satamien kehittä-
misellä voi niin ikään olla pitkällä tähtäimellä muutosvaikutuksia 
Suomen transitokuljetuksiin.

Suomen kautta kulkevassa transitoliikenteessä, joka tapahtuu 
pääosin Venäjältä kolmansiin maihin, ei välttämättä päästä taan-
tumaa edeltävälle tasolle.

VR-konserni on vastannut markkinatilanteen ja asiakkaiden 
tarpeiden muutoksiin muutosohjelmansa avulla, ja nyt logistiikka-
asiakkaat voivat muun muassa saada helpommin sekä rauta- 
että maantieliikenteen kuljetuspalveluja yhdestä paikasta, kun 
VR Transpointin myyntiorganisaatio on yhdistetty. VR Transpointin  
kannattavuus onkin parantunut muutosohjelman käynnistämisen 

jälkeen. Se on seurausta keventyneestä kustannusrakenteesta ja 
kuljetusmäärien kasvusta.

Yhteiskuntarakenne vaatii  
muutoksia liikennepalveluihin
Muuttuva yhteiskuntarakenne vaikuttaa joukkoliikennepalvelujen 
järjestämiseen. Muuttoliike maan pohjoisosista Etelä-Suomeen on 
voimakasta. Toisaalta kaupunkiseuduilla kasvu painottuu kaupun-
kien reuna-alueille ja kehyskuntiin yhä etäämmäs palveluista ja 
työpaikoista. Alueellinen keskittyminen voisi luoda käyttäjäpohjan 
tiheälle joukkoliikenteen vuorotarjonnalle, mutta alueen sisäinen 
hajautuminen estää tämän.

Myös aluekeskusten välinen liikenne kasvaa. Näillä markkinoilla 
nopeat, täsmälliset ja tiheään liikennöidyt joukkoliikennevälineet 
voivat tarjota kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoille.

Suomessa junamatkustuksen osuus kaikesta matkustuksesta on 
liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Julkisen liikenteen 
suoritetilaston 2009 mukaan noin 5 %, mikä on hieman vähem-
män kuin EU-maissa keskimäärin. Henkilöauton osuus Suomessa 
on yli 80 %. Henkilöautoilun kasvu on kuitenkin viime vuosina 
ollut junaliikenteen kasvua pienempää. Myös lento- ja bussimat-
kustaminen on vähentynyt jonkin verran.

Koko yhteiskunnassa väestön ikääntyminen ja elintason nousu 
johtavat siihen, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet, mukavuus-
vaatimukset ja kulutustottumukset muuttuvat, minkä vuoksi he 
odottavat joukkoliikenteeltä nykyistä parempaa palvelutasoa.

Rekrytoinnit pitkän aikavälin haasteena
Talouden taantuman ja teollisuuden rakennemuutoksen seu-
rauksena VR-konserni vähentää 1 200 henkilötyövuotta muutos-
ohjelman aikana vuosina 2009-2011. Iso osa vähennyksistä 
hoidetaan eläkejärjestelyin, ja mahdollisimman moniin tehtäviin 
pyritään löytämään työntekijä konsernin sisältä. Tehtävistä, joissa 
työt vähenevät, pyritään kouluttamaan työntekijöitä sellaisiin 
työtehtäviin, joissa tarvitaan tekijöitä. VR-konserniin on perus-
tettu muutospooli, jonka tarkoituksena on tukea henkilökunnan 
työllisty mistä joko konsernin sisällä tai ulkopuolella.

Nykyisen henkilöstön ikääntyminen ja uuden työvoiman saa-
tavuus on yksi VR-konsernin pitkän aikavälin haasteista. Henki-
löstön ikärakenteen vuoksi konsernista siirtyy eläkkeelle satoja 
työn tekijöitä lähivuosien aikana. Kilpailu osaavista työntekijöistä 
on kovaa, ja VR-konserni kehittääkin työnantajakuvaansa pitkä-
jänteisesti.
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Toimiva junaliikenne 
edellyttää yhteistyötä

Rataverkon kehittäminen  
vaikuttamistoimien painopiste
VR-konserni pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin 
keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy rataver-
kon kehittämiseen, koska monet VR-konsernin omat kehittä-
mistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen, tavaraliikenteen 
tehostaminen ja täsmällisyyden parantaminen, edellyttävät 
nykyistä parempaa infrastruktuuria. Useat teiden ja rautateiden 
valtakunnalliset runkoyhteydet ovat Suomessa perusparannuksen 
ja väylän välityskyvyn parantamisen tarpeessa. Valtion panostuk-
set ratojen rakentamiseen ja kunnossa pitoon tarjoaisivat mahdol-
lisuuksia myös VR Trackille.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat rautateitä koskevan lainsäädännön 
valmistelusta ja lupahallinnosta vastaava liikenne- ja viestintä-
ministeriö sekä sen alaiset virastot eli Liikennevirasto ja Liiken-
teen turvallisuusvirasto. Lainsäätäjänä eduskunta  on keskeinen 
sidosryhmä.

VR-konsernin omistajaohjauksesta on vastannut 1.5.2007 lähtien 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

VR-konserni osallistuu monen omassa toimintaympäristössään 
merkittävän järjestön toimintaan. Rautatiealan tärkeimmät 
kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja infrastruktuuri-
yhtiöiden yhteisö CER ja kansainvälinen rautatieliitto UIC. CER 
hoitaa EU-edunvalvontaa. UIC toimii alan maailmanlaajuisena  
 yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla teknisten asioiden 
yhteistyö foorumina.

VR-konserni on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroo-
pan, IVY-maiden ja muutamien Aasian maiden rautateiden 
 yhteistyöjärjestö. Lisäksi VR on liitännäisjäsenenä IVY-maiden 
rautateiden neuvostossa. Se koordinoi rautatieliikennettä ja 
yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden ja Baltian maiden 
välillä.  VR-konserni toimii myös kansainvälisessä joukkoliikenne-
liitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen 
yhteistyötä,  innovaatioita ja kestävää kehitystä.

Kotimaassa VR-konserni on muun muassa Suomalaisen Työn 
Liiton, Suomen Logistiikkayhdistyksen ja Elinkeinoelämän 
keskusliiton jäsen. Konserni kuuluu lisäksi Finnish Business & 
Societyn vastuullisen yritystoiminnan verkostoon. VR Track on 
Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Pohjolan Liikenne kuuluu 
Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Suomen Kuljetus- ja Logistiikka 
-yhdistykseen. Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan 
jäsen. Corenet kuuluu Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto 
FiComiin. 

Toimintaympäristö

Vuoden 2010 alussa toteutettu uudistus yhdisti 
liikennemuotokohtaiset virastot ja jakoi niiden 
tehtävät Liikennevirastolle ja  Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafille.

Rautatieliikenteessä Liikennevirasto vastaa  
rata verkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kun-
nossa pidosta sekä liikenteenohjauksesta ja 
tiedottamisesta asemilla.

Junaliikenteen kannalta yksi viraston tärkeim-
mistä tehtävistä on raiteiden kunnossapito. – Talvi 
2009 oli kylmä ja luminen, ja siitä opittiin paljon. 
Vuonna 2010 lumitöihin tilattiin enemmän tekijöi-
tä ja lumenkertymisrajoja madallettiin, kunnos-
sapitoyksikön päällikkö Matti Levomäki kertoo. 
– Nyt olemme pärjänneet paremmin.

Trafin tehtävät jakautuvat kolmeen pääaluee-
seen: norminantoon, lupahallintoon ja valvon-
taan. – Trafi myöntää esimerkiksi uusien junien 
käyttöönottoluvat, osastonjohtaja Yrjö Mäkelä 
kertoo.

Viimeksi Trafi myönsi luvan Allegro-junille, 
jotka aloittivat liikennöinnin joulukuussa. – Trafin 
edustajat olivat mukana melko varhaisesta suun-
nitteluvaiheesta asti valvomassa rautatieturvalli-
suusmääräysten toteutumista. Trafin mukanaolo 
varmisti nopean lupakäsittelyn, ja Allegro voitiin 
ottaa käyttöön suunnitellussa aikataulussa. 
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AKTIIVISTA 
VUOROPUHELUA 
SIDOSRYHMIEN KANSSA

Asiakkaat
• Asiakaslähtöisyys ja dynaamisuus
• Avoin ja aktiivinen tiedottaminen
• Turvallisuus
• Täsmällisyys
• Vastuullisuus ja  

ympäristöystävällisyys
• Tehokkuus ja tavoitteellisuus
• Teknisen osaamisen edelläkävijyys

Omistaja
• Omistajaohjauksen periaatteiden  

noudattaminen
• Tehokkuus
• Kannattavuus ja kilpailukyky
• Osinkotuotot

Henkilöstö
• Vastuullisuus
• Pitkäjänteisyys
• Osaamisen kehittäminen
• Hyvä johtaminen
• Motivoiminen ja palkitseminen
• Työturvallisuuden ja  

terveyden ylläpitäminen
• Uudistuminen
• Joustava päätöksenteko
• Avoin keskustelu ja viestintä

Media
• Avoimuus
• Aktiivisuus
• Nopeus
• Luotettavuus
• Tavoitettavuus

Viranomaiset
• Alueellisesti kattava 

palvelu
• Vastuullisuus ja turvallisuus
• Avoimuus
• Ympäristöystävällisyys
• Sitoutuminen

Yhteistyökumppanit
• Vastuullisuus
• Ympäristöystävällisyys
• Innovatiivisuus
• Avoimuus
• Osallistuminen ja aktiivinen 

vuoropuhelu

Liiketoiminta-
kumppanit
• Pitkäaikaiset sopimukset
• Tarjouskilpailujen  

läpinäkyvyys
• Sujuva yhteishankkeiden 

läpivienti

VR Groupin sidosryhmät ja niiden odotukset konsernia kohtaan
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Sidosryhmä Vuorovaikutuksen kanavat Toimenpiteet 2010 Mittarit

ASIAKKAAT
henkilöasiakkaat, 
 yritysasiakkaat,  
palvelu-
sopimusasiakkaat  
(LVM, HSL, kunnat),  
infra rakentamisen 
 asiakkaat  
(Liikennevirasto, 
 teollisuus, satamat)

• Päivittäinen asiakastyö
• Avoin keskustelu asiakkaiden kanssa
• Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa

• Varautuminen talveen monin keinoin yhdessä 
Liikenneviraston kanssa täsmällisyyden ja häiriö-
tilanneviestinnän parantamiseksi

• Matkustajaliikenteen hinnoittelun ja myynti-
kanavien uudistamisen valmistelu

• Matkustajaliikenteen kaluston uudistaminen
• Logistiikan palvelukeskuksen avaaminen
• Organisaatiouudistus infrarakentamisessa, jonka 

myötä asiakasvastuu jokaisella liiketoiminnolla

• Asiakaspalautteet
• Asiakastyytyväisyys-

tutkimukset
• Sidosryhmä- ja  

mainekartoitukset

OMISTAJA • Yhtiökokous
• Hallitustyöskentely
• Yhteydenpito valtion omistajaohjaukseen

• Muutosohjelman toteuttaminen • Tulos

HENKILÖSTÖ • Yhteistoimintalaki ja sopimus yhteistoiminnasta
• Henkilöstöjärjestöjen kanssa laaditut henkilöstö-

pelisäännöt
• Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä
• Henkilöstöjärjestöjen osallistuminen konsernin 

laajennetun johtoryhmän työskentelyyn
• Kehityskeskustelut
• Sisäisen viestinnän kanavat

• Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
• Tulevaisuuden tekijöiden koulutusohjelma
• Yt-neuvottelut henkilöstön kanssa
• Muutospoolin tukitoimet henkilöille, joiden 

nykyiset työt päättyvät
• Sisäisen viestinnän ja sen kanavien kehittäminen
• Työturvallisuustuokioiden, turvallisuuspalaverien 

sekä -tarkastusten järjestäminen

• Henkilöstötutkimukset
• Sidosryhmä- ja  

mainekartoitukset

VIRANOMAISET
sääntely (VN, minis-
teriöt, eduskunta, Trafi), 
valvontaviranomaiset 
(Trafi, Kilpailuvirasto), 
Liikennevirasto, muut 
(pelastusviranomaiset, 
poliisi, Onnettomuus-
tutkintakeskus)

• Valtakunnallinen ja alueellinen vuorovaikutus 
sekä verkostot

• Raportointi

• Yhteistyö Liikenneviraston kanssa talviliikenteen 
täsmällisyyden ja häiriötilanneviestinnän  
parantamiseksi

• Vuosiraportointi
• Ympäristölupausten edistäminen
• Neuvottelut valmisteilla olevista säädöksistä

• Viranomaistoimet
• Sidosryhmä- ja  

mainekartoitukset

MEDIA • Henkilökohtaiset kontaktit
• Tiedotteet sekä tiedotus- ja taustatilaisuudet
• Verkkoviestintä
• Julkaisut

• Aktiivinen tiedottaminen häiriötilanteissa
• Uuden kaluston lanseeraustilaisuudet
• Taustatilaisuudet toimitusten kanssa  

ajankohtaisista asioista

• Mediaseuranta
• Sidosryhmä- ja  

mainekartoitukset

LIIKETOIMINTA-
KUMPPANIT
yhteistyökumppanit ja 
yhteisyritykset (Pää-
kaupunkiseudun Juna-
kalusto Oy, RZD Venäjän 
rautatiet), palveluiden 
ja tavarantoimittajat 
(alihankkijat,  
sopimuskuljettajat, 
 sähkön tuottajat, 
 kaluston valmistajat)

• Tarjouskilpailut
• Ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset
• Ympäristö- ja turvallisuuskoulutukset
• Sopimusneuvottelut
• Hallitustyöskentely

• Konsernin keskitetyn hankintayksikön 
 perustaminen ja hankintatoimen kehittäminen

• Allegro-junaliikenteen käynnistyminen
• Konserniohjaus yhteisyritysten hallitustyösken-

telyssä

• Tuotto/voitto
• Tehokkuus
• Säästöt

YHTEISTYÖKUMPPANIT
kansalliset kansalais- ja  
etujärjestöt, EU-edun-
valvonta ja kansain-
välinen yhteistyö (CER, 
OSJD), kansainvälinen 
tekninen yhteistyö  
(UIC, CEN, Cenelec)

• Kannanotot
• Tutkimushankkeisiin ja selvityksiin  

osallistuminen
• Kansainvälisten järjestöjen kokoukset
• Yhteiskampanjat

• Perinnemaisemahanke Suomen luonnonsuojelu-
liiton kanssa

• Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön

• Aktiivisuus ja tiedon-
välitys

• Hyötykustannussuhde
• Sidosryhmä- ja  

mainekartoitukset
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1 tammikuu
Langaton verkko Pendolinoihin
Pendolino-juniin avattiin langaton verkko. Ensimmäi-
seksi verkkoyhteys tuli Business-luokan matkustajien  
käyttöön, ja kesästä 2010 alkaen se on ollut koe-
käytössä  Pendolinojen kaikissa vaunuissa. Myös Inter-
City-juniin asennetaan parhaillaan langatonta verkkoa. 
Verkko on jo asiakkailla koekäytössä uusissa kaksi-
kerroksisissa makuuvaunuissa Helsingin ja Rovaniemen 
välillä. Muihin vaunuihin langaton yhteys avataan vai-
heittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Verkon juniin 
on toimittanut VR-konserniin kuuluva Corenet Oy.

5 lokakuu
Perinnemaisemahanke Suomen paras
Ympäristöministeriö valitsi VR-konsernin ja Suomen 
luonnonsuojeluliiton (SLL) yhteisen perinnemaisema-
hankkeen Suomen paras maisemahanke 2010 -kilpai-
lun voittajaksi. Tuomaristo arvosti erityisesti hankkeen 
käytännöllisyyttä sekä uusien yhteistyömuotojen 
luomista. Kiitosta sai myös hankkeen laajuus. Hank-
keessa on hoidettu perinnemaisemia 70 kohteessa 
ympäri Suomen kolmen vuoden ajan. Yhteistyö jatkuu 
myös vuonna 2011, jolloin VR-konserni tukee viiden 
kummikohteen hoitotöitä.

2 helmikuu
Matkustajaliikenteen  
kalustohankinnat käynnistyivät
VR käynnisti mittavat matkustajaliikenteen kalusto-
hankinnat. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden 
matkustuskokemusta. VR on jo tilannut 40 InterCity-
kaksikerrosvaunua, jotka tulevat liikenteeseen vuosina 
2011–2012. VR hankkii lähivuosina myös 12 ohjaus-
vaunua ja 15 kaksikerroksista ravintolavaunua. 
 Investointien yhteisarvo on 150 miljoonaa euroa.

6
marraskuu
Brändiuudistus alkoi
VR-konserni aloitti brändiensä uudistamisen syksyllä 
2010, ja  samalla otettiin käyttöön uudet liikemerkit. 
VR-konserni on nyt VR Group, ja tätä liikemerkkiä käy-
tetään kaikessa  muussa sidosryhmäviestinnässä paitsi 
asiakas viestinnässä. Kaikilla VR-konsernin logistiikka -
toimin noilla  on uudistuksen myötä yksi yhteinen 
nimi, VR Transpoint. Oy VR-Rata Ab muutti nimensä 
VR Track Oy:ksi. Matkustaja liikenteen liikemerkki on 
edelleen VR. Uudistus tukee VR-konsernin muutos-
ohjelmaa. Uudistuksen tavoitteena on luoda nykyistä 
yhdenmukaisempi ja selkeämpi kuva siitä, mitä 
 toimintoja konserniin kuuluu. 

7
marraskuu
Lahti−Luumäki-ratatyöt valmistuivat
Lahti–Luumäki-radan kunnostustyöt saatiin päätök-
seen. Perusparannuksen myötä matkustajajunien 
nopeudet on voitu rataosalla nostaa 200 kilometriin 
tunnissa ja tavarajunien akselipainoja ja pituuksia on 
voitu kasvattaa. Ratatöiden valmistuminen oli myös 
edellytys  nopean junayhteyden aloittamiselle Helsingin 
ja Pietarin välillä. VR Track oli mukana jo ratatöiden 
suunnitteluvaiheessa ja toteutti merkittävän osan 
kunnostustöistä.

3 heinäkuu
VR Transpoint laajensi  
toimintaansa Venäjällä
VR Transpoint osti logistiikka- ja maantiekuljetuspalve-
luja Suomesta Venäjälle ja muihin IVY-maihin tarjoavan 
Avain-Trans Oy:n koko osakekannan. Yritysoston avulla 
VR Transpoint voi palvella sekä uusia että olemassa 
olevia asiakkaita entistä monipuolisemmin. Avain-Trans 
on hoitanut muun muassa Valion kuljetuksia Venäjällä. 
Aiemmin kesällä VR Transpoint laajensi toimintaansa 
kierrätysmarkkinoille, kun se hankki kierrätys-, raken-
tamis- ja kaupan logistiikkapalveluihin erikoistuneen 
Speedyex Oy:n koko osakekannan.

8 joulukuu
Allegro-junat liikenteeseen
Nopea Allegro-junaliikenne Helsingin ja Pietarin 
välillä alkoi 12. joulukuuta. Matka-aika määräasemien 
välillä on noin kolme ja puoli tuntia eli kaksi tuntia 
vähemmän kuin aikaisemmin. Alkuvaiheessa  ajetaan 
päivittäin kaksi edestakaista vuoroa kaupunkien 
välillä. Kesään 2011 mennessä edestakaisia vuoroja on 
tarkoitus lisätä neljään, eli nykyinen tarjonta kaksin-
kertaistuu. Allegro-junien ravintolapalveluista vastaa 
VR-konserniin kuuluva Avecra Oy.

4 syyskuu
Talveen varautuminen alkoi jo syksyllä
VR-konserni ja rataverkosta vastaava Liikennevirasto 
yhdessä aloittivat varautumisen tulevaan talveen 
hyvissä ajoin. Ne listasivat yli 60 pitkän ja lyhyen täh-
täimen toimenpidettä, jotka parantavat junaliikenteen 
hoitamista poikkeavissa talviolosuhteissa. VR-konserni 
on tehostanut muun muassa kalustonsa kunnossapitoa 
ja laatinut vaihtoehtoisia liikennesuunnitelmia erilaisia 
häiriötilanteita varten. Helsingin varikolla otettiin joulu-
kuussa käyttöön kaksi junien jäänestolaitteistoa. Myös 
asiakasviestintää on kehitetty yhdessä Liikenneviraston 
kanssa.

SAAVUTUKSIA 2010
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Suunnitelmallisuus sekä pyrkimys vakaaseen tuloskehitykseen, 
liiketoiminnan positiiviseen kassavirtaan ja riittävään omavaraisuus-
asteeseen ovat VR-konsernin taloudenhoidon keskeisiä periaatteita.

Vuotta 2010 voidaan kuvata muutoksen vuodeksi niin VR-konsernin 
talouden kuin liiketoiminnankin kannalta, kun kesällä 2009 alkaneen 
muutosohjelman toteuttaminen jatkui. VR-konsernin tavoitteena on 
parantaa muutosohjelman avulla kannattavuuttaan 100 miljoonalla 
eurolla vuodessa.

Vuonna 2010 VR-konsernissa toimittiin uuden organisaatiomallin 
mukaisesti, ja divisioonissa tehtiin merkittäviä toiminnallisia ja 
rakenteellisia muutoksia kannattavuuden parantamiseksi. Kannat-
tavuuden parantaminen pitää sisällään myös mittavia  investointeja 
muun muassa uuteen junakalustoon.

VR-konsernin divisioonille vuosi 2010 oli erittäin vaihteleva. Tähän 
vaikutti osaltaan epävakaa taloudellinen tilanne Suomessa. Talouden 
kehityslinjat olivat tavanomaisesta poikkeavia, mikä toi ennustami-
seen haasteita. Vaikeat sääolosuhteet sekä vaihtotyö onnettomuus ja 
junan suistuminen Helsingin ratapiha-alueella alkuvuodesta aiheut-
tivat yhtiölle noin 11 miljoonan euron lisä kustannukset. VR-konsernin 
tulos vuonna 2010 oli kuitenkin  liikevoitolla mitattuna edellistä 
vuotta parempi.

TAKANA  
TALOUDELLISTEN 
MUUTOSTEN 
VUOSI
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VR Groupin liikevoitto  
 lähti maltilliseen kasvuun.

atkustajaliikenteen kasvu pysyi maltillisena 
vuonna 2010 sekä liikevaihdolla että matkus-
tajamäärillä mitattuna. Kasvu oli voimakkainta 
linja-autoliikenteessä, jossa sitä on syntynyt 
lähinnä pääkaupunkiseudun uusien voitettujen 

linjojen ansiosta. Matkustajaliikenteen tulos säilyi hyvänä ja kulut 
pysyivät hallinnassa.

Tavaraliikenteen kuljetuksissa ylitettiin vuoden 2009 taso ja tehtiin  
merkittävä tulosparannus. Logistiikan vuosi oli kuljetus määrien 
kehityksen suhteen epätavanomainen, sillä kesällä kulje tuksia oli 
tavanomaista enemmän ja loppu-
vuonna kuljetusmäärät taas laskivat 
alle vuoden 2009 tason.

Infrarakentamisessa toiminnan pää-
paino oli ratojen peruskunnossapidos-
 sa. Suurin urakka oli Lahti–Luu mäki 
-rataosan peruskunnostus. Infrara-
kentamisen tulos jäi merkit tävästi aiempien vuosien tulostasosta. 
Suurimpana syynä tähän oli Ruotsin liiketoiminnan  tappiollisuus.

Vastuullista taloudenpitoa
VR-konsernin talouden toimintaperiaatteet on vahvistettu 
VR-Yhtymän  hallituksen hyväksymissä taloushallinnon yleisoh-
jeissa. Taloudenhoidossa tavoitteena on pitää kassavirta positiivi-
sena ja käyttöpääoman sitomat varat mahdollisimman alhaisina. 

Konsernin varoja sijoitetaan hallituksen hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti, eikä sijoitustoiminnassa oteta tarpeettomia riskejä. 

VR-konsernissa rautatieliiketoiminta sitoo eniten pääomaa. Rauta-
tieliikenteen kannalta välttämättömät kalustoinvestoinnit ovat 
pitkävaikutteisia ja rahoituksellisesti merkittäviä. Investointeja 
tehtäessä kiinnitetään huomiota rahoitusvaihtoehtoihin ja valitaan 
niistä edullisin.

VR-konsernin investoinnit ovat tulevina vuosina mittavat, kun 
kalustoa ja järjestelmiä uusitaan. Meneillään olevan muutos-

ohjelman tavoitteena on kannat-
tava liiketoiminta. Kannattavuu-
den kautta saatava tulos kulujen 
kattamisen jälkeen ohjataan 
investointeihin. 

Talouden riskit ovat yhteydessä 
liiketoimintaan liittyviin riskei-

hin, joista merkittävimpiä ovat teollisuuden rakennemuutos ja 
Venäjän-liikenteen ennakoimattomuus.

VR Groupin eläkevakuuttaminen siirtyi Varmaan
VR-konserni järjesti henkilöstönsä eläketurvan hoitamisen uudella 
tavalla vuoden 2010 alusta alkaen, kun lakisääteisen eläketurvan  
hoitaminen ja vakuutuskanta siirrettiin eläkevakuutusyhtiö Var-
malle. VR:n oma eläkesäätiö hoitaa henkilöstön  lisäeläke turvaan  
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Liikevaihdon kehitys
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Liikevoiton kehitys
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Henkilöstö
divisioonittain 2010
% 
1  Matkustajaliikenne 18 
2 Logistiikka  22 
3  Infrarakentaminen 19 
4 Muut  41 

4

3

2

1

Liikevaihto 
divisioonittain 2010
   % milj. €
1  Matkustajaliikenne 34 479,0
2 Logistiikka  40 576,0
3  Infrarakentaminen 19 267,0
4 Muut  7 100,5

3

2

1

Logistiikan markkinaosuudet 
Suomessa 2009
% 

1 Tieliikenne 68
2 Rautatieliikenne 24
3 Vesiliikenne 8

543
2

1

Matkustajaliikenteen markkina-
osuudet Suomessa 2009
% 
1 Henkilöauto 85
2 Linja-auto 6
3 Juna 5
4 Lentokone 2
5 Muut 2

Uusi hankinta  organisaatio 
tukee vastuullisuutta
Syksyllä 2009 alkanut VR-konsernin hankinta-
organisaation uudistus muutti koko yrityksen 
hankintatavan.

– Pyrkimyksenä on ottaa toimittajakenttä entis-
tä paremmin haltuun ja samalla säästää hankin-
takustannuksissa, VR-konsernin hankinta johtaja 
Simon Indola tiivistää. Palveluiden ja tavarantoi-
mittajat on jaettu kategorioihin, joista jokaiselle 
on nimetty vastuuhenkilöksi kategoriapäällikkö. 

Kategoriapäällikkö edustaa VR-konsernia 
toimittajille päin. – Haluamme, että he näkevät 
meidät yhtenäisenä konsernina, jolla on selkeät 
toimintatavat, Indola linjaa.

– Toimittajakenttä täytyy tuntea, kun halutaan 
parhaat yhteistyökumppanit. Hyvät suhteet 
tehostavat alihankintaketjujen hallintaa ja 
parantavat molemminpuolista riskienhallintaa, 
joustavuutta ja ennustettavuutta. 

Toimittajaksi pääsyn kriteereitä tiukenne-
taan. Sopimuspohjissa on jo nyt vaatimus lakien 
noudattamisesta: esimerkiksi minimipalkkoja on 
maksettava ja ympäristöohjeistuksia seurattava, 
eikä lapsityövoimaa saa käyttää. – Tämä tukee 
vastuullisuutta, joka on VR-konsernille tärkeää, 
Indola korostaa. 

Jatkossa toimittajia myös valvotaan entistä 
tarkemmin. 
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” Tulevaisuuden 
rahoitus tarpeisiin on 
 varauduttu sijoittamalla 
varoja välttäen korkeaa 
riskitasoa. Liike toiminnan 
kasvua on haettu kuluja 
halliten ja kannattavuus 
mielessä.
Talousjohtaja Heli Lehtonen

liittyvää vakuuttamista. Aikaisemmin VR Eläkesäätiö hoiti eläketur-
vaa kokonaisuudessaan. 

VR:n oman eläkesäätiön eläkevastuun kokonaismäärä oli 
582,7 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopussa. Eläkevastuu on 
 täysimääräisesti katettu.

Suomen Rautatiemuseo merkittävin tukikohde
Osana taloudellista vastuullisuuttaan VR-konserni tekee hyvän-
tekeväisyystyötä muutamissa kohteissa joka vuosi. Lisäksi kon-
serni toimii sponsorina liiketoimintaansa tukevissa hankkeissa.

Rahallisesti merkittävintä tukea saa Suomen Rautatiemuseo 
rauta tiekulttuurin edistämiseen Suomessa. Tuen suuruus on noin 
150 000 euroa vuodessa. Vuonna 2010 VR tuki Suomen luon-
nonsuojeluliittoa perinnemaisemien kunnostamisessa kolmatta 
vuotta. Tukea maksettiin 100 000 euroa. Vuosina 2008–2009 tuen 
suuruus oli yhteensä 170 000 euroa. 

Taloustietoja 2010 2009 2008 2007 2006

Tase, milj. € 1 716,3 1 629,7 1 623,1 1 593,5 1 552,6

Osingot valtiolle, milj. € - - 54,8 30,4 23,0

Ratamaksu*, milj. € 62,1 55,3 63,4 61,8 61,6

Tuloverot, milj. € 11,7 9,9 23,7 24,3 23,7

Palkat, milj. € 486,9 483,6 474,1 449,5 444,2

Materiaalit ja palvelut, milj. € 500,2 470,6 548,3 420,1 364,6

Investoinnit, milj. € 152,4 134,5 111,6 118,9 110,3

Oman pääoman tuotto, % 2,3 1,5 4,4 5,3 5,2

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,3 2,4 6,3 7,2 7,0

Omavaraisuusaste, % 80,9 83,0 82,4 84,1 83,6

*) Sisältää rataveron ja investointimaksun
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VR-konsernin arvot  
talouden johtamisessa

VR-konsernin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Toimimalla kilpailukykyi-
sesti ja kannattavasti yhtiö luo edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalleen. Taloudessa suositaan 
kulujen ja investointien ohjaamista kohteisiin, jotka tukevat vastuullisuutta.

Talousjohtamisen
strategia

• VR-konsernin strategiana on toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä tavoitella 
kannattavaa kasvua. 

• Vahva omavaraisuusaste sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan 
tuleville investoinneille ja toiminnan kehittämiselle.

Talouteen liittyvät politiikat  
ja niiden toteuttaminen

Taloudenhoidon tavoitteet ja toimintatavat sekä talousturvallisuuden vastuut ja toimintaperiaat-
teet on määritelty taloushallinnon toimintaohjeissa. Rahoitusomaisuuden hoito on järjestetty 
 turvallisella, tuottavalla ja likvidillä tavalla. Lähtökohtana on alhainen liikkeelle laskijariski.

Talousjohtamisen
tulostavoitteet 

VR-konsernin hallitus asettaa vuosittain konsernille pitkän ja lyhyen aikavälin strategian  mukai-
set tulostavoitteet. Divisioonien tulos- ja investointitavoitteet perustuvat konsernin  strategiaan. 
 Toimintasuunnitelmat laaditaan sen pohjalta. Tavoitteissa on huomioitu omistaja politiikka.

Onnistumiset ja  
vastoinkäymiset  
talousasioissa

+ Voitollinen tulos yhtiöittämisen alusta vuodesta 1995 lähtien
+ Omavaraisuusaste säilynyt korkeana
+ Kansainvälisessä vertailussa VR-konserni menestynyt hyvin
+ Liiketoiminnan voimakkaista heilahteluista huolimatta kassatilanne hyvä
- Käyttöpääoman sitoutuma kasvanut
- Poikkeuksellisten olosuhteiden luomien kustannuspaineiden hallitseminen haastavaa
- Toimintaympäristön ja rahoitusmarkkinoiden voimakas muuttuminen luo haasteita 

 liiketoimintaa tukevan talouden suunnittelulle

Mahdollisuudet ja riskit  
taloudessa

+ Vahva omavaraisuusaste
+ Investointeja ilman merkittävää vierasta pääomaa lyhyellä aikavälillä
+ Ilmastonmuutoksen torjunta: edellytyksiä sekä tavara- että matkustajaliikenteen kasvulle
+ Konsernin kasvumahdollisuudet ulkomaille
+ Toimintojen automatisointi- ja tehostamismahdollisuudet
+ Muutosohjelman toteutuksessa onnistuminen
- Metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja Venäjän talouden kehityksen vaikutukset
- Palkkakulujen ja energian hinnan nousu

Talousjohtamista ja taloudellisia 
tuloksia parantavat muutokset
järjestelmissä tai rakenteissa  
raportointikaudella

• Taloushallinnon keskittäminen konsernitasoiseksi
• Kuukausiraportoinnin sisällöllinen kehittäminen
• Raportoinnin järjestelmäuudistusprojektin aloittaminen
• Kirjanpitojärjestelmän uudistamisprojektin aloittaminen
• Ennusteiden laadinnan säännönmukaistaminen ja työvälineiden kehittäminen
• Maksuliikenteen toimintojen kehittäminen
• Kassasuunnittelun tehostaminen 

TALOUSJOHTAMINEN
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Asiakkaat ovat VR-konsernin toiminnan lähtökohta. VR-konsernin 
muutosohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on entistä asiakas-
lähtöisempi toimintatapa niin matkustajaliikenteessä, logistiikassa 
kuin infrarakentamisessakin.

Kaikissa divisioonissa on käynnissä useita asiakaspalvelun paran-
tamiseen tähtääviä hankkeita. Matkustajaliikenteessä asiakkaan 
matkustuskokemusta parannetaan muun muassa uudistamalla 
 hinnoittelua, tuotteita, myyntikanavia ja kalustoa sekä panostamalla 
henkilöstön asiakaspalveluvalmennukseen.

Logistiikka- asiakkaat  voivat nyt saada kokonaisvaltaisempaa 
kuljetus palvelua rauta- ja maanteillä. Infrarakentamisen organisaa-
tiota uudistettiin siten, että asiakkaan tarpeet voidaan tunnistaa 
tehokkaasti ja sitä kautta tuottaa kustannus tehokkaita ja kestävää 
kehitystä edistäviä ratkaisuja.

ASIAKAS  
TOIMINNAN 
LÄHTÖKOHTANA
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A
siakkaiden tyytyväisyys VR:n palveluja kohtaan 
säilyi kokonaisuudessaan hyvällä tasolla vuonna 
2010 haastavasta talvesta huolimatta. VR:n asia-
kastyytyväisyystutkimuksen mukaan yli 70 % 
junamatkustajista on tyytyväisiä VR:n palveluun 

ja matkustuskokemukseensa. Konduktöörit ja palveluneuvojat 
saavat kiitosta asiantuntemuksestaan ja ystävällisyydestään.

Lähiliikenteen matkustajat arvostavat junan nopeutta ja vaivatto-
muutta. Kaukoliikenteessä asiakkaat valitsevat junan, koska se 
on mukava ja koska junassa voi hyödyntää matka-ajan vaikkapa 
työntekoon. Junamatkustamisen vahvuuksia ovat myös turvalli-
suus ja ympäristöystävällisyys.

Koska VR haluaa tarjota asiakkailleen yhä parempaa palvelua, 
se alkoi selvittää asiakaspalvelutilanteiden kulkua kesällä 2009. 
Selvi tyksen pohjalta koottiin uusia työvälineitä ja toimintatapoja 
asiakaspalvelutyön tueksi yhdessä asiakaspalveluhenkilöstön 
kanssa. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua asiakkaan ja asiakas-
palvelijan välille asiakkaan tarpeista ja VR:n palveluista. Uutta 
palvelumallia otetaan parhaillaan käyttöön asemilla ja junissa.

Myös Avecran asemaravintoloissa ja ravintolavaunuissa palvelu-
kokonaisuuksia on kehitetty vastaamaan entistä paremmin 
asiakkaiden tarpeita.

VR siirtyy vaiheittain  
kysyntään perustuvaan hinnoitteluun
Junamatkustajille on luvassa uusia vaihtoehtoja lipunostoon, 
kun VR uudistaa hinnoitteluaan, tuotteitaan ja myyntikanaviaan. 

VR valmistautuu tulevaan kilpailuun 
 uudistamalla palvelujaan. Matkustaja-
liikenteen visiona on parempi matkustus-
kokemus asiak kaalle, ja siksi käynnissä on 
useita kehityshankkeita asiakastyytyväi-
syyden  varmistamiseksi.

Vuosi 2010 oli VR:lle valmistautumisen vuosi.  
Myynti kanavia uudistettiin, ja siirtymistä ky-
syntään perustuvaan hinnoitteluun valmistel-
tiin. Raiteille on tullut ja tulossa myös paljon 
uutta junakalustoa. Henkilökohtaisiin asiakas-
palvelutilanteisiin on suunniteltu uudet nuotit.

Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne 
 valmistautuu uuden palvelusopimusasetuk-
sen ja joukkoliikennelain vaatimuksiin niin, 
että se pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy 
tarjoamaan toimialueensa korkeatasoisinta 
joukkoliikenne palvelua. 

JUNAMATKUSTAJILLE  
LUVASSA UUSIA JA 
 PAREMPIA PALVELUJA
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VR kehittää henkilökohtaista asiakaspalvelua asemien 
lipunmyynnissä ja junissa. Palveluneuvoja Kristian Rasehorn 
palvelee junamatkustajia Pasilan lipputoimistossa.

 201020092008

Junamatkustajien 
asiakastyytyväisyys
% 

74 7474

Prosenttiluku kuvaa 
 tyytyväisten asiakkaiden 
osuutta vuoden 2010 
aikana haastatelluista 
junamatkustajista  
(n=12 895).

VR siirtyy vuodesta 2011 alkaen vaiheittain kysyntään perustuvaan 
hinnoitteluun, ja samalla otetaan käyttöön uusi myyntijärjestelmä.

Kysyntään perustuvassa hinnoittelussa asiakas voi omilla valinnoil-
laan vaikuttaa junalipun hintaan. Uudistusta on valmisteltu muun 
muassa tekemällä asiakastutkimuksia ja hintakokeiluja, joilla selvite-
tään asiak kaiden reaktioita hintojen vaihteluun. Tutkimusten mukaan 
kysyntä perusteinen hinnoittelu on asiakkaille entuudestaan tuttu 
muualta matkailualalta, ja he ovat kiinnostuneita uudenlaisesta 
hinnoittelutavasta myös junamatkustuksessa. Asiakaspalveluhenki-
löstöä on valmennettu vuoden 2010 aikana uusiin toimintamallei-
hin laajalla asiakas palvelu- ja 
myyntijärjestelmä koulutuksella.

Myös lippujen ostaminen hel-
pottuu. Junissa on jo otet tu 
käyt töön konduktöörien myyn-
ti laitteet, jotka nopeuttavat 
palvelua. Asemille taas tulivat 
uudet lipun myynti automaatit vuoden 2010 aikana. Automaattien 
määrä kaksinkertaistui, ja niitä asennettiin myös sellaisille asemille, 
joilla ei ole lipunmyyntiä tai ennestään automaattia. Uusilla auto-
maateilla toimivat maksuvälineenä sirulliset pankki- ja luottokortit. 
Automaattien maksupäätteet uusittiin vuoden 2010 loppuun men-
nessä niissä esiintyneen valmistajan virheen vuoksi.

VR:n verkkokaupan merkitys lipunostokanavana on kasvanut 
tasaisesti, ja VR:n tavoitteena onkin helpottaa verkosta ostamista 
entisestään. Kesästä 2011 alkaen VR:n verkkokauppa uudistuu, ja 
sinne tulee uusia vaihtoehtoja asiakkaille.

Mukavampaa matkaa uusissa junissa
Raiteille on tullut ja tulossa lähivuosina uusia junia ja vaunuja. 
Uuden kaluston tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä muka-
vampi junamatka ja kannustaa yhä useammat valitsemaan 
kulkuvälineekseen junan.

Joulukuussa 2010 alkoi nopea Allegro-junaliikenne Helsingin ja 
Pietarin välillä. Allegrolla matka kaupunkien välillä taittuu alkuvai-
heessa kolmeen ja puoleen tuntiin, siis kaksi tuntia aikaisempaa 
nopeammin. Junan ravintolapalveluista huolehtii VR:n tytäryhtiö 
Avecra.

Uudet kaksikerroksiset makuu-
vaunut aloittivat säännöllisen 
liikenteen Helsingin ja Rova-
niemen välillä syksyllä 2010. 
Vaunut ovat pitkälti samankal-
taisia kuin vuonna 2006 han-
kitut kaksikerrosmakuuvaunut, 

mutta niihin on tehty matkustusmukavuutta parantavia muutoksia. 
Lisäksi liikenteeseen on tullut lisää uudistettuja InterCity-junien 
Bistro-ravintolavaunuja.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ensimmäiset uudet, matala-
lattiaiset Sm5-kaupunkijunat aloittivat liikenteen talvella 2009. 
Kaikki 32 junaa ovat käytössä vuoden 2014 lopussa. Junat omistaa 
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, josta VR omistaa 35 %.

Jo liikenteensä aloittaneiden uusien junien lisäksi VR käynnisti 
mittavat matkustajaliikenteen kalustohankinnat keväällä 2010. 

VR:llä on käynnissä 150 miljoo-
nan euron kalustohankinnat.
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20102009200820072006

Junaliikenteen täsmällisyys
%

  Kaukoliikenne
  Lähiliikenne 

88
,8
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20102009200820072006

Matkustajaliikenteen matkat
miljoonaa matkaa

  Junaliikenne
  Autoliikenne 

65
,0

66
,7

69
,9

67
,6

68
,9

14
,1

14
,4

17
,0

18
,5

22
,7

VR on tilannut 40 uutta InterCity-kaksikerrosvaunua, ja lisäksi se 
aikoo tilata 12 Suomessa uudenlaista ohjausvaunua ja 15 kaksi-
kerroksista ravintolavaunua.

InterCity-vaunut ovat asiakkaiden suosikkeja, ja siksi VR hankkii 
niitä lisää. Ohjausvaunun avulla junaa voidaan ohjata molemmista 
päistä ilman veturinvaihtoa, mikä parantaa junaliikenteen täsmäl-
lisyyttä. Vierailu ravintolavaunussa on tärkeä osa suomalaisten 
junamatkaa, ja siksi hankitaan myös uusia ravintolavaunuja. 
InterCity-vaunut tulevat liikenteeseen kesällä 2011 ja ohjaus- ja 
ravintolavaunut vuosina 2012–2014. Investoinnin yhteisarvo on 150 
miljoonaa euroa.

Junille uusi ilme
Uusien junien lisäksi raiteilla näkyy uuden ulkoasun saanutta 
kalustoa. Vihreän ilmeen eläinhahmoineen ovat saaneet jo useat 
kaksikerrosmakuuvaunut, InterCity-junien yksi- ja kaksikerroksiset 
päivävaunut, ravintolavaunut, Pendolinot ja Sm4-lähijunat. Uusi 
ilme kertoo junan ympäristöystävällisyydestä, ja ajatus eläin-
hahmoista on saanut alkunsa suomalaisesta luonnosta. Kalusto 
saa uuden ilmeen vaiheittain peruskorjausten yhteydessä.

Uuden vihreän ilmeen ovat saaneet myös useat asemat remont-
tien yhteydessä. Vuonna 2010 vihreiden asemien joukkoon liittyi-
vät Espoon, Joensuun ja Kouvolan asemat.

Juniin langaton verkko asiakkaiden toivomuksesta
VR ottaa palveluiden kehittämisessä huomioon asiakkaiden tar-
peet ja toiveet. Yksi asiakkaiden toiveiden pohjalta tehty palvelu-
uudistus on langattoman verkon avaaminen juniin.

Langaton verkko on ollut asiakkailla koekäytössä Pendolino-junien 
kaikissa vaunuosastoissa kesästä 2010 alkaen. Ensimmäisiin 
InterCity-vaunuihin verkkoyhteys avattiin kokeilumielessä vuoden-
vaihteessa, ja loppuihin InterCity-juniin nettiyhteys saadaan 
vaiheittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Pendolinojen matkus-
tajat ovat ottaneet uuden palvelun positiivisesti vastaan, koska 
verkkoyhteyden myötä matka-ajan voi käyttää entistä paremmin 
työntekoon.

VR:llä asiakkaiden tarpeita selvitetään asiakaskyselyillä, ja 
asiakas tyytyväisyyttä sekä palvelun laatua mitataan jatkuvasti.  
Lisäksi hyödynnetään asiakaspalautetta. VR sai junamatkustajilta 
vuonna 2010 yli 25 000 palautetta kiitokset ja kehitysehdotukset 
mukaan lukien. Matkustajaliikenteen asiakaspalautteet ja korvaus-
hakemukset käsittelee Riihi mäellä sijaitseva VR:n asiakaspalvelu-
keskus. Kaikki asiakas palautteet käsitellään ja niihin pyritään 
vastaamaan, jos asiakas on toivonut asiaan palaamista.

Täsmällisyys tärkein kehityskohde
Suomessa junaliikenteen täsmällisyys on kansainvälisesti ver-
rattuna hyvää tasoa. Vuosi 2010 oli kuitenkin VR:lle haastava, ja 
myöhästymisiä oli enemmän kuin koskaan. Talvella liikennettä 
vaikeutti ennätyksellisen kylmä ja runsasluminen sää, joka johti 
muun muassa kalustovikoihin. Keväällä junien kulkua haittasivat 
usean kuukauden ajan kylmän talven aiheuttamat mittavat routa-
vauriot eri puolilla Suomea. Kesällä junamatkustusta hankaloittivat 
myrskyt. Asiakkaat ymmärtävät usein sään aiheuttamat häiriöt 
liikenteessä mutta toivovat, että asiakasviestintää häiriötilanteissa 
parannettaisiin.

VR-konserni ja rataverkosta vastaava Liikennevirasto aloittivat 
varautumisen seuraavaan talveen hyvissä ajoin syksyllä 2010.  
Ne listasivat yli 60 pitkän ja lyhyen tähtäimen toimenpidettä, 
jotka parantavat junaliikenteen hoitamista poikkeavissa talvi-
olosuhteissa. VR on tehostanut muun muassa kalustonsa 
kunnossa pitoa ja laatinut vaihtoehtoisia liikennesuunnitelmia 
erilaisia häiriötilanteita varten. Ilmalan varikolle Helsinkiin hankit-
tiin kaksi junien jäänesto- ja sulatuslaitteistoa, joilla voidaan estää 
jään ja lumen kertymistä junan rakenteisiin. Lisäksi VR-konserni 
on perustanut operaatiokeskuksen, jonka tarkoituksena on 
parantaa  häiriötilanteiden hoitoa ja asiakasviestintää koko Suo-
messa.  Operaatiokeskus aloitti toimintansa helmikuussa 2011.

Asiakasviestintää on kehitetty myös yhdessä Liikenneviraston 
kanssa, ja kaikilla Suomen asemilla on nyt käytössä Liikenneviras-
ton uusi matkustajainformaatiojärjestelmä. Asemien kuulutuksissa 
ja näyttötaulujen toiminnassa on vielä puutteita, joita Liikenne-
virasto korjaa yhteistyössä VR:n kanssa vuoden 2011 aikana.
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” Kysyntälähtöisen 
hinnoit telun mahdollistavaa  
toimintamallia on valmisteltu 
koko vuoden ajan. Uudet,  
osa-aikaiset junamyyjät  
ovat aloittaneet toimintansa 
junissa. 
Matkustajaliikennedivisioonan johtaja 
Antti Jaatinen

9876
5

4

3

2

1

Junamatkustajilta saatu 
asiakaspalaute 2010
% 
1 Liikennöinti 60
2 Palvelu junissa  9
3 Palvelu asemilla 8
4 Kalusto 6
5 Liput, hinnat ja myyntiehdot 4
6 Verkkopalvelu 3
7 Ravintolapalvelut 2
8 Puhelinpalvelu 3
9 Muu 5

Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä siirryt-
tiin uuteen aikakauteen, kun nopea Allegro-juna 
alkoi liikennöidä Helsingin ja Pietarin välillä 
joulu kuussa 2010. Matka-aika kaupungista 
toiseen lyheni yli kahdella tunnilla ja kestää nyt 
noin kolme ja puoli tuntia.

Allegro-juna on VR:n ja Venäjän rautateiden 
RZD:n mittava yhteishanke. Allegrossa toimii 
sekä suomalaista että venäläistä henkilökuntaa, 
ja kuljettaja vaihtuu aina rajaa ylitettäessä.

Isku Interior Oy:n avainasiakaspäällikkö 
Tanja Pylsy matkustaa Lahden ja Pietarin väliä 
kahdesta neljään kertaa kuukaudessa ja tekee 
sen lähes aina junalla. Pylsyn mielestä Allegron 
merkittävin etu on sen nopeus. – Minun on paljon 
kätevämpää matkustaa Pietariin junalla kuin 
lentokoneella. Odotan vielä sitä, että junavuoroja 
tulee lisää, jolloin voin käydä Pietarissa päiväsel-
tään.

– Odotukseni Allegroa kohtaan olivat korkealla, 
ja ainakin ensimmäiset matkat ovat sujuneet 
hyvin, Pylsy kertoo. – Suurin muutos matkustajan 
kannalta on se, että passintarkastus ja tullimuo-
dollisuudet hoidetaan nyt liikkuvassa junassa. 
Toivon, että nopea junayhteys houkuttelee yhä 
useampia suomalaisia Pietariin. 

Allegron kilpailuvaltti 
on nopeus

Joulukuussa 2009 voimaantulleen EU:n rautatievastuuasetuk-
sen myötä kaukoliikenteen junamatkustajilla on oikeus saada 
hyvitystä, jos juna on yli tunnin myöhässä. Sekä kauko- että 
lähiliikenteen matkustajilla on oikeus perua junalippunsa ja saada 
koko lipun hinta takaisin, jos juna on myöhästymässä yli tunnin. 
Vaihtoehtona on myös siirtää matkustusoikeutta enintään viikon 
päähän alkuperäisestä matkustusajankohdasta. Rautatiekuljetus-
lakiin perustuva korvauskäytäntö on voimassa uuden asetuksen 
rinnalla.

Asetuksen myötä kaukoliikenteen junamatkustajille tarjotaan 
yli tunnin myöhästymisissä asemilla ja junissa vettä. Yli kahden 
tunnin myöhästymisissä he voivat saada välipalasetelin, joka 
käy maksuvälineenä esimerkiksi ravintolavaunuissa ja asema-
kahviloissa. 
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M
uutosohjelman myötä VR-konsernin logistiikka-
asiakkaat voivat saada kokonaispalvelua 
rautateillä ja maanteillä helposti yhdestä ja 
samasta paikasta, kun kaikkien logistiikkapalve-
lujen myynti on yhdistetty. VR Transpoint tarjoaa 

vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi 
lähetyserästä ja aikataulusta riippuen. Maantiekuljetuksilla voi-
daan täydentää rautatiekuljetuksia ja päinvastoin.

VR Transpoint haluaa tehdä asioinnin asiakkailleen mahdolli-
simman vaivattomaksi ja helpoksi. Rautatie- ja kappaletavara-
logistiikassa on kattavat extranet-palvelut kaikille sopimusasiak-
kaille. Asiakkaille, jotka käyttävät useampaa palvelumuotoa, on 
nimetty oma yhteyshenkilö, joka vastaa asiakkuudesta kokonai-
suutena kuljetusmuodosta riippumatta.

Kuljetusten luotettava hoitaminen sovitussa aikataulussa sovit-
tuun määränpäähän on keskeinen osa VR Transpointin asiakas-
lupausta. Tätä edesauttaa rautatielogistiikassa uudenlaisen 
tilaus- ja toimitusprosessin käyttöönotto ja maanteiden kap-
paletavaraliikenteessä aluejaon purkaminen.

Kun talouden taantuma taittui vuonna 2010, VR Transpointin 
kuljetusmäärät lähtivät kasvuun. Kasvun myötä VR Transpointin 
kannattavuus on parantunut.

VR Transpoint on tehnyt suuria muutoksia 
toiminnassaan vuoden 2010 aikana, kun 
 muutosohjelmaa on viety tehokkaasti läpi. 
Sen keskeisimmät tavoitteet liittyvät asiakas-
palvelun ja kannattavuuden parantamiseen.

Kaikilla VR-konsernin logistiikkatoimin-
noilla on nyt myös yksi yhteinen nimi, 
VR Transpoint.   Uuden brändin ja liikemerkin 
tarkoituksena on viestiä rauta- ja maantie-
liikenteen palvelujen yhdistymisestä.

VAIHTOEHTOISIA 
KULJETUSRATKAISUJA 
YHDESTÄ JA SAMASTA 
PAIKASTA
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VR Transpoint toimittaa kappaletavarakuljetukset 
suoraan vastaanottajalle tai terminaaliin, josta 
vastaanottaja voi noutaa lähetyksen. Kuvassa  
VR Transpointin alihankkijan Pälkäneen Auto-
kuljetus Oy:n kuljettaja Esa Tikka.

VR Transpointin  
asiakastyytyväisyys

4,06 
asteikko 1–5

VR Transpoint on yhtenäistänyt 
asiakastyytyväisyyden mittaamista. 
Kaikkia yksiköitä arvioidaan nyt 
samoilla kriteereillä, ja kaikki yksiköt 
ovat luvussa mukana.

Muutosohjelman puitteissa logistiikkatoimintojen kannattavuutta on 
pyritty parantamaan monin keinoin. Toimintoja on keskitetty pääl-
lekkäisyyksien  poistamiseksi esimerkiksi raideliikenteen suunnitte-
lussa ja ratapihojen ohjauksessa. Henkilöstön ja kaluston määrää 
on mukautettu vastaamaan asiakaspalvelun tarpeita. Työtä jatke-
taan yhä, sillä vaikka talouden taantuma on ylitetty, teollisuuden 
rakennemuutos voi pitkällä tähtäimellä olla uhka VR Transpointille.

Rautateillä tehostetaan  
ratapihatyötä
VR Transpointin muutosohjelman yh - 
tenä tavoitteena on tarjota asiakkail - 
le entistä kustannustehokkaampia 
palveluja. Tähän tähdätään muun 
muassa ratapihatoimintoja ja junien 
runkoliikennettä tehostamalla.

Ratapihoilla vähennetään vaih-
totyöhön käytettävän ajan määrää sovittamalla asiakasraiteilla 
tapahtuvat vaihtotyöt entistä paremmin yhteen. Junien runkolii-
kenteessä kasvatetaan junien keskikokoa ja vähennetään lisäjunia. 
Tämä lisää kustannustehokkuutta ja ympäristö ystävällisyyttä.

Kaikille 48 ratapihalle tehtiin ratapihakohtaiset kehittämissuunni-
telmat vuoden 2010 ja kevään 2011 aikana. Ne päivitetään vielä 
uudelleen vuonna 2011.

Ratapihoille uutta teknologiaa
Ratapihatoimintoja tehostetaan myös uusien teknologioiden 
avulla. VR Transpointin RFID-tunnistustekniikan käyttöönotto 
etenee, ja valtaosa uuden tekniikan vaatimasta työstä on jo tehty. 
RFID-tekniikassa vaunuihin ja vetureihin kiinnitetään tunnisteet, 
jotka voidaan lukea liikkuvasta kalustosta käsipäätteen avulla tai 
rataan asennetulla lukupisteellä. Tekniikan avulla kuljetusten seu-
ranta paranee ja vaunukierto tehostuu. Jos laitteisto asennetaan 

asiakkaan raiteisiin, niin tekniikka 
mahdollistaa myös muun 
muassa kuljetusdokumenttien 
automaattisen tuottamisen.

Lisäksi VR Transpoint on ottanut 
koekäyttöön kaksi lokotraktoria 
eli kaksitieajoneuvoa ja yhden 
robottiveturin, joita voitaisiin 
käyttää ratapihatyössä vaihtoeh-

tona vetureille. Koska lokotraktoria voi käyttää sekä maalla että 
raiteilla, se nopeuttaa vaihtotyötä esimerkiksi satamissa.

Lokotraktoria on jo testattu Raumalla ja Haminassa. Kone on 
toiminut hyvin, kun sääolosuhteet ovat hyvät, mutta talvella 
kaksitieajoneuvolla työskentely on haastavampaa. VR Transpoint 
kehittää ajoneuvoa edelleen yhdessä valmistajan kanssa ja 
kouluttaa henkilöstöään, jotta kaksi tieajoneuvon käyttö myös 

VR Transpointin kuljetukset 
ja kannattavuus lähtivät 
kasvuun.
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20102009200820072006

Junien täsmällisyys 
tavaraliikenteessä
%

86
,2

88
,2

87
,4

87
,6

81
,0

20102009200820072006

Rautatiekuljetukset
miljoonaa tonnia

  Kotimainen
  Kansainvälinen

26
,0

26
,2

25
,5

21
,4

17
,6

14
,1

16
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11
,5

23
,2

12
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20102009200820072006

Maantiekuljetukset
miljoonaa tonnia

  Kotimainen
  Kansainvälinen

9,
9

9,
7

8,
4

5,
9

0,
4

0,
5

0,
8

6,
6

1,
3

haastavissa sääolosuhteissa helpottuisi. Robottiveturi saadaan 
koekäyttöön kesällä 2011.

Maantielogistiikassa laajenemista  
yritysostojen kautta
VR Transpointin maantielogistiikka on laajentanut toimintaansa 
uusille alueille yritysostojen kautta. Kesäkuussa 2010 VR Trans-
point otti tukevamman jalansijan kierrätys markkinoista, kun se 
hankki Speedyex Oy:n koko osakekannan. Speedyex on suoma-
lainen valtakunnallisesti toimiva kuljetuspalveluyritys, joka on eri-
koistunut kierrätys-, rakentamis- ja kaupan logistiikkapalveluihin.

Kierrätysmateriaalien kuljetus ja käsittely on tulevaisuuden 
toimiala, ja VR Transpoint uskoo, että se kasvaa jatkossa liike-
toimintana. Speedyexin rakentamis- ja kaupan logistiikkapalvelut 

20102009200820072006

Kuljetetun tavaran määrä
miljoonaa tonnia

  Junaliikenne
  Autoliikenne 

43
,6

40
,3

41
,9

32
,9

9,
9

10
,1

8,
9

6,
8

35
,8

7,9

täydentävät myös hyvin jo olemassa olevia VR Transpointin 
massatavaralogistiikan palveluja maanteillä.

Heinäkuussa VR Tranpoint puolestaan laajeni Venäjällä, kun se 
osti Avain-Trans Oy:n. Avain-Trans tarjoaa logistiikka- ja maantie-
kuljetuspalveluja Suomesta Venäjälle ja muihin IVY-maihin sekä 
jakelupalveluja Moskovan ja Pietarin alueilla. Yritysoston avulla 
VR Transpoint voi palvella sekä uusia että olemassa olevia asiak-
kaitaan entistä monipuolisemmin Venäjällä. 
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” Työturvallisuuden 
kehittämistä on priorisoitu 
haastavista olosuhteista 
huolimatta.
Logistiikkadivisioonan johtaja 
Erik Söderholm

VR Transpoint rakennutti ensimmäisenä yrityk-
senä Lahden Kujalan logistiikka-alueelle uuden 
logistiikkakeskuksen. Elokuussa 2010 käyttöön 
otettu keskus on moderni, turvallinen, ympäristö-
ystävällinen ja energiatehokas.

Logistiikkakeskus jakautuu terminaaliin 
ja  varastoon, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. 
VR Transpoint hallinnoi terminaalia itse, kun taas 
varasto on vuokrattu logistiikkapalveluyritys 
Posten Logistikille. Posten Logistik varastoi, käsit-
telee ja tarvittaessa jalostaa useiden asiakasyri-
tystensä tuotteita.

Posten Logistikin liiketoimintajohtaja 
Jari Immonen  kertoo, että yhteistyö VR Transpoin-
tin kanssa sujuu kitkattomasti. – Kumppanuutem-
me on tiivistynyt. VR Transpoint on nykyaikainen 
logistiikkayritys, jonka kanssa on hyvä toimia. 
Meillä on paljon yhteisiä näkemyksiä ja tavoit-
teita, Immonen kertoo.

Lahden logistiikkakeskuksessa haluttiin hyö-
dyntää kummankin yrityksen paras osaaminen. 
– VR Transpointilla on kattava kuljetusverkosto, 
ja Posten Logistik on erikoistunut varastointiin ja 
lisäarvopalvelujen tuottamiseen. Lahden keskus 
on yhteistyön ja logistiikan kannalta optimaali-
nen, kun varasto ja terminaali sijaitsevat samassa 
rakennuksessa, Immonen toteaa. 

Lahden logistiikka-
keskuksessa kitkatonta 
yhteistyötä
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A
siakaslähtöisemmän toiminnan tueksi 
VR Trackin organisaatiota uudistettiin, ja uusi 
organisaatio astui virallisesti voimaan vuoden 
2011 alussa. Uudessa mallissa asiakasvastuu on 
jokaisella liiketoiminnolla, jossa asiakkaan tar-

peet voidaan tunnistaa tehokkaasti ja sitä kautta tuottaa kustan-
nustehokkaita ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.

Yhtiön nimi muuttui marraskuun 2010 alussa. Entinen Oy VR-Rata Ab 
on nyt VR Track Oy. Samalla uudistettiin yhtiön yritysilme ja liike - 
merkki osana VR-konsernin yritysilmeen uudistusta. Uusi nimi 
kertoo, että VR Track on väylien rakentaja. Rautateiden rakenta-
minen ja kunnossapito on yhä keskeinen osa yhtiön toimintaa, 
mutta sen osaamista voidaan hyödyntää myös muussa infra-
rakentamisessa. Yhtiö rakentaa ratojen lisäksi teitä, katuja, siltoja, 
metrolinjoja ja raitioteitä. Palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi maa -
rakentaminen sekä sähkö- ja turvalaitteiden rakentaminen ja 
kunnossapito.

Uusi nimi auttaa myös kansainvälistymisessä, kun uudistuksen 
myötä kaikissa toimintamaissa voidaan käyttää johdonmukaisesti 
samaa nimeä.

Kansainvälistymistä Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa
Suomessa infrarakentamisen markkinat ovat suhteellisen 
rajalliset, ja siitä syystä VR Track katsoo yhä enemmän myös 
ulkomaille. Yhtiö hakee kansainvälistä kasvua suunnitelmallisesti 
ja pitkäjänteisesti oman osaamisen kautta Suomen lähialueilta, 

VR Track on käynyt läpi mittavia  muutoksia 
vuoden 2010 aikana. Koveneva   kilpailu 
 infrarakentamisen  markkinoilla on haastanut 
yhtiön uudistumaan, ja tähän haasteeseen 
VR Track on vastannut muutos ohjelman ja 
uuden strategian voimin.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää markkina-
asemansa vahvoilla toimialueillaan. Kasvua 
haetaan kansainvälisiltä markkinoilta ja 
rautatieympäristön ulkopuolelta. Kilpailu-
kyky varmistetaan tehokkuutta ja toiminta-
tapoja kehittämällä. VR Trackin visiona on 
olla yksi kolmesta Suomen parhaasta infra-
urakoitsijasta vuoteen 2014 mennessä.

KOHTI UUSIA  
INFRARAKENTAMISEN 
MARKKINOITA
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Venäjä tarjoaa 
kasvumahdollisuuksia.

20102009200820072006

Asiakastyytyväisyys 
asteikko 4–10 

8,
43

8,
51

8,
65

8,
49

8,
33

Ratatyöt Lahden ja Luumäen välillä 
valmistuivat syksyllä 2010. VR Track 

teki ison osan kunnostustöistä.

4

3

2

1

Liikevaihdon jakaantuminen
% 
1 Radan rakentaminen 44
2 Radan kunnossapito 31
3 Radan suunnittelu-, 
 materiaali- ja muut 17
 palvelut
4 Rautatieympäristön  8
 ulkopuoliset hankkeet

joissa toimintaympäristö on tuttu. Lähimarkkinoilla asiakkaita 
voidaan palvella omaa, jo olemassa olevaa osaamista ja kalustoa  
 hyödyntämällä. Uusilla alueilla toimiminen kehittää myös 
VR Trackin ammattitaitoa edelleen, mikä tuo lisäarvoa yhtiön 
nykyisillekin asiakkaille.

Venäjä tarjoaa VR Trackille merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Yhtiö 
perusti maahan tytäryhtiön vuonna 2009, ja ensimmäiset työt 
Venäjällä on jo suoritettu. Radantarkastusvaunu Elli teki lokakuussa 
2010 toisen mittausmatkansa Pietariin. Samalla venäläinen radan-
tarkastusvaunu kävi Helsingissä. Tarkastusvaunut mittasivat Hel-
sinki−Pietari-radan yhteen kytkettyinä. Tarkastuksella varmistettiin, 
että rata on liikennöitävässä kunnossa 
Helsingin ja Pietarin väliselle nopealle 
Allegro-junaliikenteelle, joka käynnistyi 
joulukuussa 2010.

Ruotsin markkinoilla otettiin iso askel 
eteenpäin joulukuussa 2010, kun VR Track
teki siellä merkittävän kunnossapitosopimuksen. Yhtiö huolehtii vii-
den vuoden ajan Ruotsin keskiosassa sijaitsevan Mittbanan-radan 
kunnossapidosta kesäkuusta 2011 alkaen. Pohjois-Ruotsissa on käyn-
nissä viisivuotinen Malmiradan kunnossa pitourakka.

VR Trackilla on ollut vuoden 2010 aikana Ruotsissa myös useita 
rakentamisurakoita. Yhtiö on uusinut Uumajan päärautatieaseman 
radan, sähköistyksen, turvalaitteet ja valaistuksen. Haaparannan-
radalla VR Track on rakentanut uusia junien kohtaamispaikkoja. 

Lisäksi yhtiö sähköisti rataa Sundsvallin ja Härnösandin sekä 
Härnösandin ja Vedan välillä.

Virossa alkaa keväällä 2011 radanrakennusprojekti, jossa VR Track 
tekee 52 kilometriä rataa kiskontyöntökonetta apunaan käyttäen. 
Työt jatkuvat vuoden loppuun saakka.

Siltatöitä monissa kohteissa
VR Trackilla on pitkä kokemus radan rakentamisesta ja kunnossa-
pidosta. Yhtiöllä on osaamista myös rataympäristön ulkopuolisten 
asiakkaiden palveluun. VR Track työskenteli vuonna 2010 esimer-
kiksi useilla siltatyömailla ympäri Suomen.

Kesällä 2010 VR Trackiin kuuluva 
Megasiirto teki siltatöitä Kouvolassa. 
Urakkaan kuului Tunnelikadun alikäy-
tävän ja alikulkusillan sekä vanhan 
kävelytunnelin peruskorjaustyöt.

Megasiirto vastaa myös 75 metriä pitkän Tampereen ratapihan 
alittavan tunnelin rakentamisesta. Tunneli yhdistää kevyenliiken-
teen väylällä Tampereen keskustan Tammelan kaupunginosaan. 
Tunnelista tulee asemalaitureille kolme porrasnousua hisseineen. 

Lisäksi Megasiirto teki sillansiirron Tittarajärvellä Lahden ja 
Luumäen välisellä rataosalla. Silta rakennettiin valmiiksi rautatien 
sivussa ja siirrettiin valmiina paikoilleen erikoiskalustoa käyttäen. 
Sillansiirtomenetelmällä liikennettä häiritään mahdollisimman 
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” Kaikkien VR-konsernin 
työtekijöiden panosta  
tarvitaan, jotta selätämme 
nykyiset ja tulevat  
haasteet. 
VR Track Oy:n toimitusjohtaja 
Ville Saksi

vähän. Esimerkiksi Tittarajärvellä sillansiirtoon kului yksi tunti. 
Megasiirto rakensi sillansiirtomenetelmällä myös Kokemäki−
Rauma-radan ylittävän sillan valtatie 8:n parantamiseen liittyvällä 
työmaalla.

VR Trackin maarakentamisyksikkö uusi vanhoja raitiotieraiteita ja 
rakensi kokonaan uusia seitsemässä kohteessa eri puolilla Hel-
sinkiä kesällä 2010. Urakkaan kuului kivi-, hitsaus-, bitumointi- ja 
asfaltointitöitä, jotka tehtiin pääosin yöaikaan.

Ratatyöt jatkuivat Seinäjoen ja Oulun välillä
VR Trackin merkittävimmät radanrakennusprojektit vuonna 
2010 olivat väleillä Lahti−Luumäki ja Seinäjoki−Oulu. Lahden ja 
Luumäen välisen rataosan perusparannustyöt saatiin päätök-
seen, mikä oli yksi edellytys nopean Allegro-junaliikenteen 
käynnistämi selle.

Seinäjoen ja Oulun välillä ratatyöt jatkuivat läpi kesän. Seinäjoella 
otettiin käyttöön uusi kaksoisraide ja päällysrakennetyöt saatiin 
valmiiksi. Myös Lapuan ja Kokkolan välillä radan päällysraken-
teiden uusiminen saatiin valmiiksi. Lapuan ja Pännäisten välillä 
aloitettiin työt, joiden valmistuttua junat voivat ajaa rataosalla 
suuremmilla nopeuksilla. Rataosalla poistettiin muun muassa 
tasoristeyksiä.

VR Track vastasi kunnossapidosta kahdeksalla Liikenneviraston 
ratojen kunnossa pitoalueella vuonna 2010. Lisäksi yhtiö voitti 
Keiteleen kanavan kunnossapidon, ja työt alkavat vuoden 2011 
alussa. Kanavan kunnossapitourakan voittaminen on osoitus siitä, 
että VR Track voi siirtää kunnossapito-osaamistaan myös rautatie-
maailman ulkopuolelle. 

Lahti–Luumäki-radan kunnostustyöt aloitettiin 
vuonna 2008 ja saatiin päätökseen joulukuussa 
2010. 220 miljoonaa euroa maksanut kunnostus-
hanke oli osa itäisen Suomen rautatieliikenteen 
kehittämistä.

Perusparannuksen tärkein tavoite oli liiken-
teen nopeutuminen: matkustajajunien nopeus 
voitiin nostaa 200 kilometriin tunnissa, mikä 
lyhensi matka-aikoja ja loi edellytykset Helsinki–
Pietari-välin nopealle junayhteydelle.

Lahti–Luumäki-ratatöistä oli selvää hyötyä 
myös tavaraliikenteelle ja sen kilpailukyvylle. 
Tavarajunien akselipainoa lisättiin, ja uusien sivu-
raiteiden ansiosta radalla voidaan ajaa aiempaa 
pidempiä junia.

– Raiteiden välityskyky parani kunnostuksen 
ansiosta oleellisesti, Liikenneviraston ylitarkas-
taja Heikki Männistö toteaa. – Hankkeen aikana 
muun muassa rakennettiin uusi turvalaite-
järjestelmä, ja radan geometria muutettiin koko 
rataosalla.

VR Track toteutti suurimman osan ratatek-
nisistä kunnostustöistä. – VR Track oli mukana 
jo suunnitteluvaiheessa. Projektiorganisaatiota 
koottaessa oli löydettävä oikeat ihmiset, joi-
den avulla hanke toteutuisi halutulla tavalla, 
Männistö  kertoo.

Tässä onnistuttiin. – Tehokkaiden ja taitavien 
ammattilaisten ansiosta kunnostustyö tuli val-
miiksi käytännössä päivälleen aikataulussa.   
Se oli lähes uskomatonta, Männistö kehuu. 

Lahti–Luumäki-radan 
työt valmistuivat 
suunnitelmien mukaan
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ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN

VR-konsernin arvot asiakkuuden 
johtamisessa

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

Asiakas divisioonien  
strategioissa

Asiakas on huomioitu kaikkien divisioonien strategioissa. Asiakaspalvelumallit 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-konsernin toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja uudistuvaa.

Asiakaspalvelutavoitteet • Asiakastyytyväisyyden nostaminen
• Palvelujen jatkuva kehittäminen
• Uudistuva ja laadukas toiminta
• Asiakasarvon kasvattaminen
• Matkustajaliikenteessä asiakkaan matkustuskokemuksen parantaminen ja  

asiakkaasta huolehtiminen matkan eri vaiheissa
• Sisäisten laatukriteerien toteutuminen
• Henkilöstön asiakaspalvelutaitojen kehittyminen

Onnistumiset ja 
vastoinkäymiset
asiakaspalvelussa

+ Päätöksiä matkustaja- ja tavaraliikenteen kehittämisestä Venäjälle
+ Parannuksia palvelun laadussa ja muodoissa
+ Asiakkailta kiitosta asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta
- Poikkeustilanteiden ja niihin liittyvän asiakasviestinnän hoitaminen
- Asiakaspalvelun tasalaatuisuutta yhä parannettava

Mahdollisuudet ja riskit
asiakaspalvelussa

+ Kyky palvella kansainvälisesti
+ Uudet palvelukonseptit ja moderni kalusto mahdollistavat kasvun
+ Uudistuva, tasalaatuinen asiakaspalvelu
+ Vahva osaaminen ja yhteistyön helppous
+ Parempi häiriötilanteiden hallinta ja matkustajainformaation tuottaminen
+ Tuote- ja menetelmäkehitys sekä tekninen markkinajohtajuus
+ Uusien brändien ja tavoitemielikuvien vahvistuminen
- Asiakkaiden kasvavat odotukset ja vaatimukset
- Kilpailu liikennemuotojen välillä ja raideliikenteen uudet toimijat,  

kilpailu myös  infrarakentamisessa
- Voimakas viranomaissääntely muihin liikennemuotoihin nähden
- Talouden taantuma

Asiakaspalvelua parantavat  
muutokset järjestelmissä tai  
rakenteissa raportointikaudella

• Lipunmyynnin uudet jakelukanavat
• Maantielogistiikan kansainvälistyminen itäiseen Eurooppaan
• Toimenpiteet kaluston laadun parantamiseksi
• Toimenpiteet päivittäisen asiakaspalvelun parantamiseksi
• Asiakasvastuut uusilla liiketoimintayksiköillä, organisaation muutos
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VR-konsernin menestys perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan  
henkilöstöön, joka toimii yhtenä joukkueena asiakkaiden parhaaksi.

Talouden taantuma ja VR-konsernin muutosohjelma ovat vaikuttaneet 
yhtiön henkilöstöön. VR-konsernissa käytiin useita yt-neuvotteluja 
vuoden 2010 aikana. Myös rankan talven vaikutukset liikenteeseen 
koettelivat henkilökuntaa.

VR-konserni haluaa vaikeassakin tilanteessa olla hyvä työnantaja 
ja toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Iso osa muutosohjelman 
vaatimista henkilöstövähennyksistä on hoidettu pehmein keinoin 
 esimerkiksi eläkejärjestelyillä. VR-konserniin perustettiin myös 
muutos pooli tukemaan irtisanomisuhan alla olevia työntekijöitä. 
Pooli on vuoden 2010 aikana tukenut noin 170 henkilöä uuden  
työpaikan etsimisessä. 

Haastavassa tilanteessa VR katsoo tulevaisuuteen. Yhtiötä viedään 
eteenpäin henkilöstöpolitiikalla, jonka painopisteitä ovat esimiestyön 
parantaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työturvalli-
suuden sekä hyvinvoinnin entistä parempi johtaminen. 

VAIKEASSAKIN 
 TILANTEESSA 
 TAVOITTEENA 
HYVÄ 
TYÖNANTAJUUS
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V

Pirkko Bengs työskentelee 
Avecran junatarjoilijana.

” HR-yksikön 
organisaatio virta-
viivaistettiin vastaamaan 
paremmin liiketoimintojen 
tarpeita. Vuoden aikana 
käynnistettiin tai jatkettiin 
useita VR:n tulevaisuuden 
menestystä varmistavia, 
 toimintamallien uudis-
tumista koskevia  
projekteja. 
Henkilöstöjohtaja Timo Koskinen

Kaikilla niillä, jotka menettävät työnsä muutosohjelman aiheutta-
man yt-menettelyn seurauksena, on oikeus siirtyä muutospooliin. 
He voivat olla poolissa kolme kuukautta etsimässä uutta työtä.  
Jos työtä ei löydy tässä ajassa, työntekijä irtisanotaan tuotan nolli-
sista  ja taloudellisista syistä. Vaihtoehtona poolin palveluille  on 
irti sanoutumispaketti, joka koostuu erillisestä kerta korvauksesta.

Muutospoolin tehtävänä on auttaa irtisanomisuhan alla olevia  
työntekijöitä selvittämään tilannettaan ja valmentaa heitä 
työn hakuun esimerkiksi henkilökohtaisen ohjauksen, työnhaku-
valmennuksen ja muun koulutuksen avulla. Muutospoolissa 
oleville on tarjottu vuoden 2010 loppuun mennessä yhdeksän 
ryhmä valmennustilaisuutta työn hakemiseen. Lisäksi esimiehiä 
on tuettu työn päättämiskeskusteluiden pitämisessä.

Muutospooliin on siirtynyt noin 170 henkilöä, ja noin 20 on 
löytänyt poolin tuella uuden vakinaisen tai määräaikaisen työn 
VR-konsernissa. Muutospooliin siirtyneistä henkilöistä noin 40 on 
jouduttu irtisanomaan. Poolissa olevilta kerätään säännöllisesti 
palautetta sen toiminnasta, ja palaute on ollut positiivista.

Esimiehet tulevaisuuden muutosajureina
Hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat erityisen tärkeitä, kun yritys 
käy läpi muutosta. Näin on myös VR-konsernissa. Siksi esimies-
työn ja johtamisen kehittäminen on yksi VR-konsernin henkilöstö-
työn painopisteistä. Hyvällä johtamisella halutaan varmistaa, että 
VR menestyy tulevaisuudessa.

R-konsernissa käytiin vuonna 2010 useita 
yt-neuvotteluja, ja osa neuvotteluista jatkuu 
vielä vuonna 2011. Yt-neuvottelut ovat tähän 
mennessä koskeneet noin 4 000 konsernin 
työntekijää, ja neuvotteluissa on todettu usei-

den satojen työntekijöiden vähennystarve. Henkilöstövähennykset 
on pyritty hoitamaan pehmein keinoin muun muassa eläk e-
järjestelyillä.

Erityisen haastava tilanne on infrarakentamisesta vastaavassa 
VR Trackissa, jonka huono markkinatilanne pakottaa yhtiön 
lomauttamaan henkilöstöä vuoden 2011 aikana. Yhtiö lomauttaa 
määräaikaisesti enintään 255 ja toistaiseksi enintään 125 henkilöä. 
Määräaikaisten lomautusten kesto vaihtelee muun muassa työ-
kannan perusteella. Toistaiseksi lomautettujen henkilöiden töihin 
paluu edellyttää  merkittävää parannusta markkinatilanteessa ja 
VR Trackin  työkannassa.

Palvelut ja tuotanto -divisioonaan kuuluvassa kunnossapitoyksi-
kössä aloitettiin toiminnan kehittämishanke, joka koskee koko 
kunnossapitopalveluiden henkilöstöä. Kehittämishankkeen henki-
löstövaikutukset selviävät vuoden 2011 aikana.

Muutospoolin kautta uusiin töihin
VR-konserni perusti muutosohjelmansa alkaessa muutospoo-
lin, jonka tarkoituksena on tukea irtisanomisuhan alla olevia 
työn tekijöitä työllistymään uudelleen joko yrityksen sisälle tai 
ulkopuolelle.
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VR-konsernissa esimiestyötä kehitetään määrätietoisesti. Esimerkiksi 
Oulun liikennepalvelussa valtaa ja vastuuta on siirretty yhä enemmän 
lähiesimiehille, mikä on parantanut henkilöstön työtyytyväisyyttä. 
Kuvassa konduktööri Jarkko Moilanen (vas.), vaihtotyönjohtaja Jani 
Ruuska sekä konduktöörit Ville Karjalainen ja Ari Palokangas.

Johtamisen kehittäminen aloitettiin VR-konsernissa määrittele-
mällä johtamisen visio. Sen peruspilareita ovat tavoitteellisuus, 
edelläkävijyys, muutoksen toteuttaminen, vastuullisuus, ratkaisun-
hakuisuus, avoimuus ja kannustavuus. Johtamisen visio on taus-
talla kaikessa esimiestyön kehittämisessä ja uusien esimiesten 
perehdyttämisessä.

Tavoitteellisuuden parantamiseksi VR-konserniin hankitaan parhail-
laan suorituksen johtamiseen liittyvää järjestelmää, jonne kirjataan 
työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet ja 
niiden seuranta sekä käydyt kehityskeskus-
telut. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuonna 2011.

Vuonna 2010 VR-konsernissa aloitettiin 
myös Talent Management -toimintamallin 
rakentaminen, joka tukee muun muassa 
pyrkimystä edelläkävijyyteen. Toimintamal-
lissa tunnistetaan konsernin avaintehtävät ja 
varmistetaan seuraajasuunnittelun kautta, että VR:llä on riittävästi 
osaavia ihmisiä avaintehtävissä nyt ja tulevina vuosina. Samalla 
pyritään tunnistamaan henkilöstön keskuudesta mahdollisia tule-
vaisuuden avainhenkilöitä ja kehittämään heidän  osaamistaan.

Avoimuutta parantaa kaikkien konsernin esimiesten yhteinen 
intra netsivusto, jonne kootaan yhteistä materiaalia ja ajan-
kohtaista tietoa työn tueksi. Esimiehet saavat myös kerran 
kuukaudessa esimiesviestin ajankohtaisista asioista. Esimiehet  

kokoontuivat  keväällä ja syksyllä 2010 kaksipäiväiseen tilaisuu-
teen keskustele maan esimiestyön ajankohtaisista aiheista ja 
hakemaan tukea muutosohjelman läpiviemiseksi. Lisäksi on 
järjestetty divisioona- ja yksikkökohtaisia tilaisuuksia.

Kohti parempaa sitoutumista
Hyvän esimiestyön ohella henkilöstön sitoutuminen ja osaaminen 
ovat VR-konsernin menestymisen avaintekijöitä. Henkilöstölle 
toteutettiin tiivis henkilöstökysely vuoden 2010 lopussa, ja sen 

tuloksena saatiin henkilöstön sitoutunei-
suusindeksi, joka oli 39 (54). Laskun taus-
talla on muutosohjelma, joka on aiheut-
tanut henkilöstössä epävarmuutta, sekä 
talven liikennöintivaikeuksista aiheutunut 
negatiivinen julkisuus. Suomalaisten yritys-
ten kokonaiskeskiarvo on 53. Henkilöstö-
kyselyn vastausprosentti oli 54 (62). 

Henkilöstökyselyn tulosten perusteella 
joissakin työyhteisöissä järjestettiin vuoden 2010 mittaan kehittä-
mispäiviä, joiden tarkoituksena oli tukea työyhteisöjä kehittämään 
toimintaansa ja työntekijöiden työssä jaksamista ja sitä kautta 
sitoutumista VR-konserniin ja sen tavoitteisiin.

VR:n tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä myös kannustavamman 
palkitsemisen avulla. Henkilöstön palkitsemisessa siirrytään yhtiö-
kohtaisesta palkitsemisesta yksikkökohtaiseen. Tavoitteena on, 
että jatkossa tavoitteiden asetanta ja palkitseminen kohdistuisivat 

Henkilöstökyselyyn  
vastasi 54 % 
VR:läisistä.
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Henkilötyövuodet
* VR Transpointin ulkomaan- 
 toiminnoissa ei kerätä tietoa   
 henkilötyövuosista, joten niiden   
 osalta on käytetty henkilömääriä.

työntekijät ovat osallistuneet syksyllä 2010 Parasta matkaa 
junalla -koulutukseen, jossa tutustutaan matkustajaliikenteen 
uuteen hinnoitteluun ja uusiin toimintamalleihin. Koulutus jatkuu 
keväällä 2011. Liikenneturvallisuustehtävissä työskentelevät 
saavat säännöllisesti koulutusta pätevyytensä säilyttämiseksi.

Hyvää työtä tekee hyvinvoiva henkilöstö
VR-konsernissa henkilöstön hyvinvointia parannetaan terveyden 
ja työkyvyn ylläpitämisen lisäksi työturvallisuuden, johtamisen ja 
esimiestyön sekä osaamisen kehittämisellä. VR-konserni pyrkii 
entistä suunnitelmallisempaan hyvinvointitoimintaan. Työn alla 
on hyvinvointistrategia, jonka on tarkoitus valmistua keväällä 2011. 
Sen pohjalta laaditaan hyvinvointiohjelma.

VR-konsernin työkykyohjelma päivitettiin vuonna 2010 vastaa-
maan uutta organisaatiota ja työeläkevakuutusyhtiön ammatilli-
sen kuntoutuksen tukea. Työkykyohjelmassa pyritään aikaisem-
paa ennakoivampaan ja tehokkaampaan toimintaan. Ohjelman 
perusperiaatteet ovat kuitenkin säilyneet ennallaan. Esimiehiä 
kannustetaan esimerkiksi järjestämään enemmän työkyky-
palavereita. Niissä tavoitteena on reagoida ajoissa alkaviin työ-
kykyongelmiin. Työterveyshuollon työterveyslääkärit ja -hoitajat 
on koulutettu työkykyohjelmaan liittyen, ja myös VR:n esimiehet 
ovat perehtyneet ohjelman sisältöön. Vuonna 2011 järjestetään 
esimiesten koulutuspäivät, joissa käydään läpi työkykytoiminnan 
toteuttamista työpaikoilla.

VR-konsernin työeläkevakuuttaminen siirtyi vakuutusyhtiö 
 Varmaan vuoden 2010 alussa. Työeläkevakuuttamisen siirron 
yhtey dessä VR ja Varma sopivat yhteistyöstä henkilöstön hyvin-

Henkilöstötavoitteet 2012
 

VR-konsernissa työskentelee  
1 200 henkilöä vähemmän kuin 
 muutos ohjelman alkaessa.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus  
ennen kolmen vuoden täytty mistä  
on alle 10 %. 

Henkilöstön sitoutumisindeksi  
on 60. Luku perustuu henkilöstö- 
 tutkimuksen tuloksiin.

VR-konsernin työntekijöistä 95 %  
on käynyt kehityskeskustelun.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolo - 
 prosentti on 5,5 %. 

Työtapaturmataajuus on alle 30.

2

3

 4

5

6

1

entistä enemmän ryhmiin. Jokaiselle työntekijälle määritellään 
tavoitteet osana kehitys keskustelua. VR-konsernin tavoitteena on, 
että kaikki työntekijät kävisivät kehityskeskustelun joko kahden 
kesken esimiehen kanssa tai ryhmissä. Vuonna 2010 kehitys-
keskustelun kävi 60 (58) % VR-konsernin henkilökunnasta.

Osana kehityskeskustelua esimies ja työntekijä käyvät myös läpi 
tarpeita työntekijän osaamisen kehittämiseksi. Matkustajaliiken-
teen palveluneuvojat, konduktöörit ja asiakaspalvelukeskuksen 
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Lähiliikenteen suunnittelupäällikkö Lauri Helke 
osallistui VR-konsernin Tulevaisuuden tekijä  
-koulutukseen vuonna 2009–2010. Vuosittain 
järjestettävä koulutus koostuu kuudesta kahden 
päivän lähiopetusjaksosta sekä niiden välissä 
tehtävistä harjoitustöistä. Kurssia käy kerrallaan 
noin 25 VR:läistä.

– Opiskelimme esimerkiksi johtamista, taloutta, 
asiakkuuksia ja strategiaa. Kustakin teemasta 
luennoi oman alansa huippuosaaja, ja teeman 
omistajana toimi konsernimme johtoryhmän 
jäsen. Yhdistelmä toimi mainiosti, Helke kertoo.

Tulevaisuuden tekijä -koulutus ei ole johtaja-
koulu. – Kurssin nimestä ilmenee hyvin se, että 
jokainen meistä rakentaa sekä VR:n että omaa 
tulevaisuuttaan. Tällainen kurssi ei yksin tee 
kenestäkään menestyjää tai johtajaa, mutta se 
antaa eväitä eteenpäin.

Lauri Helke nautti kurssilla uusiin työtovereihin 
tutustumisesta. – Kollegoiden ansiosta sai näky-
miä monenlaisiin tehtäviin konsernin sisällä ja 
tilaisuuden luoda entistä laajemman verkoston. 
Siitä on ollut hyötyä kurssin jälkeenkin.

– Tulevaisuuden tekijän kaltainen yritykselle 
räätälöity koulutus on varsin tehokas, koska sen 
hedelmät on suoraan poimittavissa käytännön 
työhön. Samalla kurssi tukee työntekijän sitoutu-
mista yritykseen, Helke toteaa. 

Koulutuksesta eväitä 
tulevaisuuteen
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Henkilöstön ikärakenne 2010
%

1 15–19-vuotiaat 0,1
2 20–24-vuotiaat 3,2
3 25–29-vuotiaat 8,5
4 30–34-vuotiaat 8,7
5 35–39-vuotiaat 6,4
6 40–44-vuotiaat 7,2
7 45–49-vuotiaat 14,1
8 50–54-vuotiaat 27,3
9 55–59-vuotiaat 18,6
10 yli 60-vuotiaat 6,0

voinnin parantamiseksi ja perustivat yhteistyöryhmän, jossa 
käsitellään erilaisia työntekijöiden hyvinvointia parantavia toimia. 
Vuonna 2010 toteutettiin esimerkiksi hyvinvointikyselyjä eri 
työyhteisöissä ja järjestettiin uhkatilannekoulutuksia matkustaja-
liikenteen  konduktööreille.

Tärkeä osa henkilöstön hyvinvointia on tasa-arvoinen kohtelu 
työpaikalla. VR-konsernin henkilöstöpelisääntöjen mukaan VR 
kohtelee henkilöstöä tasa-arvoisesti sukupuoleen, ikään, rotuun, 
koulutukseen tai muuhun taustaan katsomatta. Vuonna 2007 
tehdyn palkkakartoituksen mukaan VR maksaa naisille ja miehille 
samasta työstä samaa palkkaa. Kartoitukseen eivät osallistuneet 
kaikki toimihenkilöt ja esimiehet.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat pysyneet lähes entisellä 
tasolla.

Erilaisia etuja
VR-konserni tukee henkilöstönsä hyvinvointia myös erilaisilla 
henkilöstöeduilla. VR:n työterveyshuollon palvelut ovat tavan-
omaista laajemmat. Työnantaja tukee lisäksi työntekijöiden 
liikuntaharrastuksia. Kuntosalisopimuksia pyritään tekemään 
entistä tasapuolisemmin koko henkilöstö huomioiden.  Vuosittain 
järjestetään kuntokuukausi, jonka tavoitteena on kannustaa 
esimerkiksi uimahallien ja niiden yhteydessä olevien kuntosalien 
käyttöön. Liikuntaa voi harrastaa myös VR Urheilu ry:n järjestä-
missä tapahtumissa.

Rautateiden Urheilun Tuki-Säätiö tarjoaa edullisempia loman-
viettotapoja konsernin työntekijöille sekä heidän perheilleen. 
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Veturinkuljettajakoulutukseen 
haki yli 8 000 kokelasta.

Uusia tekijöitä tarvitaan
Muutosohjelmasta huolimatta VR-konserni tarvitsee koko ajan 
uusia työntekijöitä moniin ammatteihin, esimerkiksi konduktöö-
reiksi ja veturinkuljettajiksi. Pitkällä aikavälillä ammatti taitoisten 
työntekijöiden löytäminen on haaste, koska VR:ltä jää eläkkeelle 
satoja osaajia lähivuosien aikana. Työväestölle suunnatussa 
tutkimuksessa VR-konserni olikin halutuimpien suomalaisten 
työn antajien joukossa toimihenkilöitä lukuun ottamatta, joiden 
keskuudessa VR:n tulee vielä kehittää houkuttelevuuttaan työn-
antajana.

VR rekrytoi vuonna 2010 ammattiryhmistä eniten veturinkuljet-
tajia. Veturinkuljettajakoulutukseen haki yli 8 200 kokelasta, ja 

paikan sai reilut 200 oppilasta. Koulutuksen hyväksyttävästi 
suorittaneille on tarjolla työpaikka VR-konsernissa.

VR Koulutuskeskus kouluttaa kaikki veturinkuljettajat ja muut 
liikenneturvallisuustehtävissä työskentelevät. Sieltä valmistui 
vuonna 2010 kaikkiaan 344 rautatiealan ammattilaista joko perus- 
tai täydennyskoulutuksen kautta.

Organisaatiomuutosten myötä VR-konsernissa on auennut myös 
paljon sisäisiä työpaikkoja. 

Henkilöstötietoja (31.12.2010) 2010 2009 2008 2007 2006

Työsuhteita alkoi4) 664 587 897 591 559

Työsuhteita päättyi4) 997 963 788 835 803

Kokonaisvaihtuvuus4), % 6,8 6,1 6,6 - -

Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet5) 12 059 12 285 12 480 12 252 12 334

Määräaikaiset työsuhteet5) 159 286 336 288 329

Ulkomailla työskentelevien määrä 452 275 290 - -

Keskimääräinen työsuhteen pituus4), vuotta 21 21 22 23 -

Sukupuolijakauma3)

miehiä, % 83 84 84 85 86

naisia, % 17 16 16 15 14

Eläkkeelle jääneet4)

vanhuuseläke 441 431 274 283 247

työkyvyttömyyseläke 101 104 102 77 108

Sairauspoissaolo1) 4), % 5,8  5,6 6,0 6,0  6,2 2)

Keskimääräinen eläköitymisikä1) 57,7 57,8 56,9 57,0 56,6

Työkyvyttömyysalkavuus, %
Tk-eläkkeiden määrä/henkilöstön määrä

0,8 0,8 0,8 0,5 0,9

 1)  Luvut eivät sisällä Pohjolan Liikenteen ja VR Transpointin maantielogistiikan tietoja.
 2) Luku ei sisällä Avecran tietoja.
 3)  Luvut eivät sisällä VR Trackin ulkomaantoimintojen ja Insinööritoimisto Arcus Oy:n tietoja.
 4)  Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen ja Insinööritoimisto Arcus Oy:n tietoja. 
 5)  VR Transpointin ulkomaantoiminintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista 
   työsuhteista ei ole kerätty.
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HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

VR-konsernin arvot 
henkilöstöjohtamisessa

VR-konsernin arvot: turvallisuus ja vastuullisuus, uudistuminen, yhdessä menestyminen, 
tavoitteellisuus ja asiakas toiminnan lähtökohtana ovat keskeinen työväline henkilöstö-
strategian luomisessa.

Henkilöstöstrategia Strategiset painopisteet henkilöstön ja osaamisen näkökulmasta ovat tavoitteellisuutta  
tukeva johtaminen, tulevaisuuteen vievä osaaminen, henkilöstöresurssien ennustetta-
vuus sekä tehokas ja joustava käyttö, ennakoiva työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden 
johtaminen sekä hyvä maine työnantajana.

Henkilöstöpelisäännöt  
ja niiden toteuttaminen

Henkilöstöjohtamisen ja sisäisen vuorovaikutuksen keskeinen sisältö on kuvattu yhteis-
työssä henkilöstöjärjestöjen kanssa laadituissa henkilöstöpelisäännöissä, joiden mukaan 
VR-konserni toimii työnantajana vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. 

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet • Esimiesroolien ja vastuiden selkeyttäminen
• Suorituksen johtaminen
• Palkitsemisen kehittäminen

Onnistumiset ja vastoinkäymiset 
henkilöstöasioissa

+ VR-konsernin avoimiin työpaikkoihin paljon hakijoita
+ Muutospoolin toiminta henkilöstön uudelleen sijoittumisen ja sopeuttamisen tukena
+ Kehityskeskustelujen kattavuus parantui
- Sairauspoissaolojen väheneminen ei jatkunut
- Henkilöstötutkimusten vastaajamäärä laskenut
- Henkilöstön sitoutuminen muutostilanteessa

Riskit ja mahdollisuudet  
henkilöstöasioissa

• Henkilöstön ikääntyminen ja uuden työvoiman saatavuus 
• Avainhenkilöiden vaihtuvuus ja saatavuus 
• Henkilöstömäärän sopeuttaminen muuttuneeseen markkinatilanteeseen 

eläkepoistumaa hyödyntäen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja joustava käyttö
• Henkilöstön riittämätön osaaminen
• Johtaminen muutoksessa ja johtamiskulttuuri

Henkilöstöasioiden toimintaa ja 
tuloksia parantavat muutokset 
järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

• Palkanlaskennan keskittäminen
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VR-konserni huolehtii siitä, että matkustajat ja tavarat pääsevät 
turvallisesti perille määränpäähänsä. Työpaikoilla turvallisuusriskit 
minimoidaan. Työ turvallisuuden puolesta on jatkuvaa.

VR-konsernin uudessa strategiassa ja arvoissa turvallisuus on 
säilyttänyt  paikkansa kaikkein tärkeimpien asioiden joukossa. 
Myös muutosohjelmassa turvallisuudella on keskeinen rooli. 
Hyvällä turvallisuustyöllä voidaan tukea muutosohjelman tavoittei-
den saavuttamista. Toisaalta on huolehdittava siitä, että muutosoh-
jelmaa viedään läpi liikenne- tai työturvallisuutta vaarantamatta. 

Lähtö kohtana on siis, että turvallisuutta ei VR-konsernissa nähdä vain 
vahinkojen  torjumisena, vaan turvallisuudella on tärkeä tehtävä myös 
toiminta edellytysten varmistajana. Turvallisuus ei ole muusta toimin-
nasta erillistä toimintaa vaan olennainen osa joka päiväistä työtä.

Turvallisuustyössä on kaksi keskeistä tavoitetta. VR-konserni haluaa  
säilyä liikenneturvallisuudessa tasoltaan parhaiden EU-maiden jou-
kossa. Työturvallisuudessa tähdätään siihen, että työtapaturmia ei 
sattuisi lainkaan.

Vuonna 2010 junaliikenteessä ei tapahtunut matkustajien tai henkilö-
kunnan kuolemantapauksiin tai vakaviin loukkaantumisiin johtaneita 
onnettomuuksia. Helsingin asemalla sattui tammikuussa 2010 vaih-
totyöonnettomuus, ja huhtikuussa lähijuna suistui kiskoilta Helsingin 
ratapihalla.  Molemmissa tapauksissa vältyttiin kuitenkin henkilöva-
hingoilta. VR tiukensi turvallisuusohjeitaan entisestään heti tammi-
kuun  onnettomuuden jälkeen. Vakavin työtapaturma sattui VR Trackin 
sähköasentajalle Seinäjoella kesäkuussa.

TURVALLISUUS 
KAIKEN A JA O
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” Vastuualueellani on 
 korostettu, että turvallisuus 
on tukitoimi, jonka tehtävänä 
on tukea muutosohjelman  
toteutumista ja varmistaa, 
että ”pyörät pyörivät”. Sitä 
kautta tuetaan yhteisten  
tavoitteiden saavuttamista.
Turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiainen

V
yksiköistä. Esimiehet saivat koulutuksen jälkeen työterveyteen ja 

-turvallisuuteen liittyvän materiaalin työnsä tueksi. 

Työturvallisuustuokioiden järjestäminen on vakiintunut kulunei-
den kahden vuoden aikana osaksi konsernin normaalia turvalli-
suustyötä, ja vuonna 2010 tuokioiden määrä kasvoi. Tuokioissa 
esimiehet käyvät henkilöstön kanssa läpi sattuneita työtapaturmia 
ja läheltä piti -tilanteita ja keskustelevat ajankohtaisista turvalli-
suuteen liittyvistä asioista. Keskustelujen aikana on kerätty myös 
ideoita turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Sekä esimiesten että 
työntekijöiden palaute työturvallisuustuokioista on ollut positiivista.

Vuonna 2011 aloitetaan turvallisuuskeskustelut, joissa johto-
ryhmän jäsenet ja työntekijät kokoontuvat yhdessä pohtimaan 
turvallisuuden kehittämistä VR-konsernissa. Koko vuoden työ-
turvallisuusteemana on työpaikkatason toiminnan tehostaminen 
ja johdon jalkautuminen työpaikoille.

Turvallisuusjohtamista tukee myös uusi turvallisuuden tietojärjes-
telmä, joka otetaan VR:llä käyttöön vuoden 2011 aikana. Järjes-
telmään ilmoitetaan työ- ja liikenneturvallisuuden poikkeamat, 
ja sen avulla voidaan seurata erilaisten kehittämistoimenpitei-
den, kuten riskienarviointien ja työturvallisuuden havainnointi-
menetelmien, käyttöä.

Tehoa tapaturmien tutkimiseen
VR-konsernin tavoitteena on vähentää työtapaturmia ja vaara-
tilanteita. Yksi keino siihen on entistä systemaattisempi tapa 
tutkia sattuneita tapaturmia ja oppia virheistä.

R-konserni vahvisti vuonna 2010 uuden turvalli-
suusstrategian vuosille 2010–2014 ja turvalli-
suusohjelman vuosille 2011–2014. Strategiassa 
on määritelty turvallisuustavoitteet ja keinot, 
niiden saavuttamiseksi. 

Turvallisuutta ei VR-konsernissa voida enää merkittävästi parantaa 
uusilla teknisillä ratkaisuilla, joten tärkeintä on jokapäiväinen 
tekeminen ja asioihin suhtautuminen. Turvallisuuskulttuuria pyri-
tään kehittämään valvontakulttuurista yhteisen tekemisen malliin, 
jossa jokainen kantaa vastuun omasta työstään ja auttaa myös 
työtoveriaan.

Turvallisuuskulttuurin muutoksen tueksi VR-konserni on käynnis-
tänyt vuoden 2011 alussa nelivuotisen Stoppi-työturvallisuuskam-
panjan. Tavoitteena on viestinnän keinoin kannustaa työnteki-
jöitä ottamaan entistä paremmin vastuuta omasta ja muiden 
turvallisuudesta. Kampanjassa on erilaisia teesejä, jotka viestivät 
selkeästi, mitä työntekijöiltä ja esimiehiltä odotetaan.

Esimiehet ohjaavat kohti uutta turvallisuuskulttuuria
Turvallisuuskulttuurin muutos edellyttää monia asioita. Esimiehillä 
on keskeinen rooli uudenlaisen ajattelun viemisessä käytännön 
työhön, ja siksi esimiestyön kehittäminen oli vuoden 2010 turvalli-
suustyön painopiste VR-konsernissa.

Esimiehille järjestettiin työturvallisuuskoulutusta, jonka aiheena 
oli päivittäinen turvallisuusjohtaminen. Koulutukseen osallis-
tui noin 500 VR-konsernin esimiestä kaikista divisioonista ja 
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Suistumiset junaliikenteessä
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VR-konsernin tavoitteena 
on, että työtapaturmia ei 
sattuisi lainkaan. Muun 
muassa Seinäjoen veto-
palveluissa työturvalli-
suus on hyvällä tolalla, 
kun työturvallisuus-
asiat on nivottu osaksi 
jokapäiväistä työtä. 
Kuvassa veturinkuljet-
taja Seppo Siirtola (vas.), 
vetopalvelu päällikkö 
Pekka Koski ja  
veturin kuljettaja  
Pertti Rintamäki.

Tapaturmataajuus
kaikki tapaturmat miljoonaa 
työtuntia kohden

20102009200820072006

51 51 49 39 44

20102009200820072006

Kuolleet ja vakavasti 
loukkaantuneet junamatkustajat
miljardia henkilökilometriä kohti

0,
6 0 0 0 0

20102009200820072006

Törmäykset junaliikenteessä
10 miljoonaa junakilometriä kohti

0   0   0   0   0   

Työtapaturmien ilmoitus- ja tutkintaprosessia on VR-konsernissa 
selkeytetty laatimalla toimintaohje ja kouluttamalla esimiehiä.  
Vakavien työtapaturmien tutkintaa varten on perustettu myös 
sisäinen tutkintaryhmä, jonka tavoitteena on tehostaa ja nopeut-
taa tapaturman syiden ja korjaavien toimenpiteiden määrittele-
mistä ja toteuttamista. Tutkimisen tukena on tieto järjestelmä, 
jonne kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet tallennetaan.

Työturvallisuus ei parantunut
Työturvallisuus on VR-konsernissa kehittynyt pitkällä aikavälillä 
myönteisesti. Vuonna 2010 otettiin kuitenkin takapakkia. Konser-
nin tapaturmataajuus eli kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohti kasvoi vuonna 2010 
ja oli 43,7 (39,4). Yhtenä tekijänä 
työtapaturmien määrän kasvuun 
olivat haastavat sääolosuhteet tal-
vella. Kuolemaan johtaneilta onnet-
tomuuksilta vältyttiin.

Vakavia työtapaturmia, joiden seurauksena työntekijä joutui vähin-
tään 30 päivän sairauslomalle, sattui 78 (79). Vakavin oli VR Trackin 
sähköasentajalle tapahtunut sähkötyötapaturma Seinäjoella kesä-
kuussa. VR-konsernin tavoitteena on, että vakavia tapaturmia ei sat-
tuisi lainkaan. Lievien, alle kolme sairauslomapäivää aiheuttavien 
työtapaturmien osuus oli 51,6 %.

Työtapaturmien yleisimpiä syitä ovat liukastumiset ja kaatumiset, 
äkillinen kuormitus ja työvälineen tai koneen hallinnan menettä-
minen.

Liikenteessä ei vakavia onnettomuuksia
Junaliikenteessä ei tapahtunut vuoden 2010 aikana junien yhteen-
törmäyksiä eikä muita matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan 
tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. 
Vaihtotöissä ja ratatöihin liittyvässä liikenteessäkin vältyttiin 
 kuolemantapauksilta ja vakavilta loukkaantumisilta.

Helsingin asemalla sattui tammikuussa 2010 vaihtotyöonnetto-
muus, jossa neljä vaunua irtosivat pysähtyneestä junarungosta 
ja törmäsivät raiteen päässä olevaan päätepuskimeen ja siitä 
edelleen toimistorakennukseen. Onnettomuudessa ei sattunut 
henkilövahinkoja. Onnettomuustutkintakeskus tutkii tapausta. 

Tammikuun 2010 puolivälissä 
antamassaan tiedotteessa se totesi 
onnettomuuden alustavaksi syyksi 
vaunujen välisen vetolenkin irtoami-
sen ja vaunujen jarrujen kytkemisen 
pois päältä. Onnettomuustutkintakes-
kuksen lopullinen raportti ei ole vielä 

valmistunut. VR tarkensi turvallisuusohjeitaan heti onnettomuu-
den jälkeen.

Huhtikuussa lähijuna suistui kiskoilta Helsingin ratapihalla. Tämä-
kään onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Onnettomuus-
tutkintakeskus tutkii tapausta edelleen.

Tasoristeysonnettomuuksia sattui yksi vähemmän kuin edellis-
vuonna, eli 33 (34). Myös kuolleiden 8 (10) ja loukkaantuneiden 
10 (16) määrä väheni edellisestä vuodesta.

Tasoristeysonnettomuudet 
vähenivät.
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Tieliikenneonnettomuuksien määrä konsernin autoliikenteessä 
oli 431 (313) ja kasvoi edellisestä vuodesta. Autoliikenteessä ei 
sattunut yhtään kuolemantapausta, mutta loukkaantuneiden 85 
(47) määrä lisääntyi.

Tutkimustietoa liikenneturvallisuuden parantamiseksi
Yksi rautatieliikenteen merkittävimmistä turvallisuusriskeistä 
liittyy liikennöintiin ratatyömailla, jolloin junaliikennettä hoide-
taan poikkeusoloissa ilman turvalaitteita tai junien automaattista 
kulunvalvontaa.

VTT on toteuttanut kaksiosaisen tutkimuksen rautateiden liiken-
teenohjauksesta ratatöiden aikana. Se auttaa ratatöihin liittyvien 
turvallisuusriskien hallinnassa. Tutkimuksen toinen osa, joka 
koski urakoitsijoiden toimintaa, valmistui vuonna 2010. Tutkimuk-
sen keskeiset suositukset koskivat työsuunnitelmien laadullista 
parantamista, systemaattisen riskienarvioinnin tulosten hyödyntä-
mistä ja yhteistyön parantamista työmailla, joilla toimii useampia 
urakoitsijoita.

VTT:n monivuotisessa, tasoristeyksien varoitusjärjestelmään 
liittyvässä Junavaro-hankkeessa edettiin ensimmäiseen kokeilu-
vaiheeseen, jossa varoituslaitetta testattiin yhdessä ajoneuvossa. 
Laajempi pilottikokeilu tehdään vuonna 2011.

Terveys on turvallisuustekijä
Liikenneturvallisuustehtävissä toimivien terveydentila on tärkeä 
turvallisuustekijä. Työntekijöiden terveydestä huolehtiminen on 
osa esimiestyötä, ja terveyden seuranta on lakisääteistä toimin-
taa. Rautateillä työskentelevien osalta noudatetaan kelpoisuus-
lakia ja Liikenteen turvallisuusviraston määräyksiä. 

Uuden kelpoisuuslain mukaiset terveydentilavaatimukset ja 
terveystarkastusohjeet muuttuvat vuoden 2011 alussa. Työter-
veyshuollon ammattilaiset, joilta VR:n terveydenhuoltopalvelut 
hankitaan, ovat saanet uusiin ohjeisiin liittyvän koulutuksen.

VR-konsernissa on myös omaa lääketieteellistä henkilöstöä 
liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Aikaisemmin asian-
tuntijalääkärit toimivat kukin omalla maantieteellisellä alueel-
laan, mutta vuonna 2010 jokaiselle VR-konsernin divisioonalle ja 
yksikölle nimettiin oma asiantuntijalääkäri. Näin lääkärit pystyvät 
tukemaan henkilöstön hyvinvointia ja liiketoiminnan tavoitteita 
aikaisempaa paremmin.

VR-konsernissa noudatetaan päihdepolitiikassa nollatoleranssia 
liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi. Työtehtävissä ei saa olla 
päihteiden vaikutuksen alaisena eikä käyttää päihteitä. 

GSM-R-järjestelmä 
päivitti liikenne viestinnän
VR-konsernissa on luovuttu vanhasta analogi-
sesta linjaradiojärjestelmästä ja otettu käyttöön 
GSM-R-liikenneviestintäjärjestelmä. Se toimii 
linja radion tapaan yhteydenpitokanavana 
veturin kuljettajien, vaihtotyönjohtajien ja liiken-
teenohjaajien välillä. Digitaalinen järjestelmä 
toimii Railiksi nimetyssä GSM-verkossa, jonka 
omistaa Liikennevirasto.

– GSM-R-järjestelmä otettiin käyttöön juna-
liikenteessä ja ratatyöliikenteessä vuoden 2010 
 lopulla. Vaihtotyöliikenteessä on tarvittu enem-
män testausaikaa ja lisää tukiasemia, mutta 
kevääseen 2011 mennessä järjestelmän pitäisi 
kattaa koko maa, VR Transpointin asetinlaitemies 
Mikko Tepsa kertoo.

Uudessa järjestelmässä on monia etuja 
linja radioon verrattuna. Ennen kaikkea se on 
luotettavampi, sillä GSM-verkolla on tukiasemia 
niin tiheässä, että lähes koko rataverkon alue on 
kahden aseman peitossa.

Kuuluvuuden lisäksi uusi järjestelmä parantaa 
turvallisuutta. Sen ominaisuuksiin sisältyy hätä-
puhelu, joka alkaessaan ohittaa muut puhelut. 
Näin voidaan ehkäistä onnettomuuksia.

– GSM-R-puhelin on kätevä, koska se toimii 
sekä kännykkänä että ratapiharadiona, Mikko 
Tepsa mainitsee. Hänen mukaansa ensivaikutel-
mat GSM-R-järjestelmästä junaliikennöinnissä ja 
jarrujen koettelussa ovat olleet hyviä. – On help-
poa, kun kaikki asiat hoituvat samalla laitteella. 
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TURVALLISUUSJOHTAMINEN

VR-konsernin arvot  
turvallisuuden johtamisessa

Turvallisuus on yksi VR-konsernin keskeisistä arvoista. 

Turvallisuuspolitiikka VR-konsernilla on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja 
 tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjäntei-
selle turvallisuustyölle. Työturvallisuus on osa henkilöstöstrategiaa.

Turvallisuusohjelma  
ja sen toteuttaminen

Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää turvallisuustavoitteet, 
j oiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä. Työturvallisuuden 
toiminta ohjelma vahvistetaan yhtiöittäin. Se sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimen-
piteet. Sen toteutuminen varmistetaan VR-konsernin työterveys- ja työturvallisuusjohtamis-
järjestelmällä.

Turvallisuustavoitteet • Rautatieliikenteen turvallisuus edelleen EU-maiden huipputasoa
• Tasoristeysonnettomuuksien määrän vähentäminen
• Esimiesten työturvallisuusjohtamisen ja tapaturmien tutkintaosaamisen kehittäminen
• Työtapaturmataajuus 36, vakavia työtapaturmia ei yhtään

Onnistumiset ja vastoinkäymiset
turvallisuusasioissa

+ Rautatieliikenteessä ei vakaviin henkilövahinkoihin johtaneita törmäys- tai suistumis-
onnettomuuksia

+ Myöskään konsernin autoliikenteessä ei sattunut vakaviin henkilövahinkoihin  
johtaneita onnettomuuksia

+ Ei kuolemaan johtaneita työtapaturmia
+ Työturvallisuustuokioiden vakiintuminen ja määrän kasvu
+ Perustettiin VR-konsernin sisäilmatyöryhmä
+ Tasoristeysonnettomuuksien määrä väheni edellisvuodesta, samoin niiden 

aiheuttamien  henkilövahinkojen määrä
- Tapaturmataajuus huononi

Turvallisuusriskit Rautatieliikenteen turvallisuuden merkittävin uhkatekijä on edelleen tasoristeykset.  
Myös junaliikenteen ja ratatöiden yhteensovittaminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Turvallisuusteeman toimintaa ja 
tuloksia parantavat muutokset 
järjestelmissä tai rakenteissa
raportointikaudella

• Turvallisuusohjelma vuosille 2011–2014
• Turvallisuusstrategia vuosille 2010–2014
• Menettelyohje VR-konsernissa yhteisellä työpaikalla tapahtuvasta työturvallisuus-

yhteistoiminnasta
• Menettelyohje työtapaturmien ilmoittamisesta ja tutkinnasta VR-konsernissa



60

2010

Liikenne on ainoa  sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat 
kasvaneet viime vuosina, ja kasvu jatkuu. EU:n yleisenä tavoitteena 
on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta sekä lisätä 
uusiutuvan energian osuutta. VR-konserni on ottanut haasteen 
 vastaan liikenteen aiheuttaman ympäristökuorman vähentämiseksi.

Ympäristö on VR-konsernille tärkeä asia useammastakin syystä. 
Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen vahvuus, sillä juna  tuottaa 
vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut 
 liikennemuodot − tästä kilpailuvaltista halutaan pitää huolta.

VR uskoo, että aina voi myös tehdä enemmän. VR-konserni antoi 
 joulukuussa 2007 12 ympäristölupausta, jotka konserni aikoo 
 toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä. Lupausten eteen on jo 
tehty paljon, mutta kahdelle viimeisellekin vuodelle riittää työtä.

Kaksi VR-konsernille merkittävintä ympäristölupausta liittyvät 
 hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen ja energiankulutuksen vähen-
tämiseen. Myös liiketoiminnan vaikutukset maaperään halutaan 
minimoida. Henkilöstön kouluttaminen on avain siihen, että koko 
konserni saadaan entistä paremmin mukaan ympäristö työhön.

KOHTI  
PIENEMPÄÄ  
LIIKENTEEN  
YMPÄRISTÖ-
KUORMAA
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Useita keinoja energiansäästöön
VR-konsernissa energiatehokkuutta parannetaan monin keinoin. 
Matkustajaliikenne on sitoutunut joukkoliikenteen energiatehok-
kuussopimukseen ja logistiikka tavarakuljetusten ja logistiikan 
vastaavaan sopimukseen. Niiden tavoitteena on säästää prosentti 
energiaa joka vuosi vuoteen 2016 asti.

Junaliikenteen energiatehokkuus on sitä parempi, mitä suurempi on 
sähkövedon osuus. VR:n junaliikenteestä 84,9 % hoidetaan sähkö-
vetoisesti, ja osuus pysyi vuonna 2010 samalla tasolla kuin edel-
lisenä vuonna. Uusia sähköistettyjä rataosuuksia ei otettu käyttöön.

Tavarakuljetuksissa logistisen tehokkuuden parantaminen on 
keskeinen keino energian säästämiseksi. Rautatielogistiikassa 
tavoitteena on suurentaa junien kokoa ja vähentää vaihtotöitä. 
Maantieliikenteessäkin pyritään suurentamaan kuljetettavia kuor-
mia ja vähentämään kuorma-autojen tyhjillään ajamista.

Sekä rautateillä että maanteillä kuljettajien taloudellinen ajotapa 
voi parhaimmillaan säästää huomattavan määrän energiaa.

Uusi kalusto energia- ja päästötehokasta
Myös kalustolla on suuri rooli energia- ja päästötalkoissa. Uudessa 
junakalustossa, kuten Sm5-kaupunkijunissa ja Sr2-vetureissa, jar-
rutusenergia muuntuu sähköksi ja palautuu ajolankaan uudelleen 
käytettäväksi. Lähiliikenteessä palautuvan energian osuus voi olla 
jopa puolet ajolangasta otetusta energiasta. Myös tavarajunien 
akselipainoja nostamalla saadaan aikaan energiansäästöä.

upaus junaliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
puolittamisesta on jo lunastettu, kun päästöt 
ovat laskeneet 65 % vuodesta 2006. Tämä on 
seurausta siitä, että VR:n junaliikenne siirtyi 
ekosähköön vuoden 2008 alussa ja vesivoimaan 

vuotta myöhemmin.

Matkustajakohtainen energiankulutus on laskenut 5 % vuosina 
2006–2009. Tavoite matkustajakohtaisen energiankulutuksen 
vähentämisestä 20 % on haastava, ja lupauksen lunastaminen 
edellyttää matkustajamäärien voimakasta kasvua. Talouden 
 taantuma vähensi junamatkustusta, mutta vuonna 2010 sen 
suosio lähti jälleen hiljaiseen nousuun. VR uudistaa palvelujaan 
kannustaakseen ihmisiä valitsemaan junan yhä useammin.

Tavarakuljetusten kasvun myötä juna- ja autoliikenteen ener-
giankulutus ja hiilidioksidipäästöt kasvoivat vuonna 2010 edellis-
vuoteen verrattuna. Energiankulutusta kasvattivat myös talven 
pakkaset, kun matkustajavaunujen lämmitystä piti lisätä. Pitkällä 
aikavälillä junaliikenteen energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt 
ovat kuitenkin pienentyneet.

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi muita merkittäviä liikenteen 
päästöjä ovat typenoksidi- ja hiukkaspäästöt. Nekin lisääntyivät 
kuljetusmäärien kasvun myötä. VR-konsernin juna- ja autoliiken-
teessä käytetään rikitöntä polttoainetta, joten liiketoiminnan 
rikkidioksidi päästöt ovat vähäiset.

VR-konsernin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta, 
ja junaliikenteessä se on kasvanut 43 prosenttiyksikköä viimeisen 
viiden vuoden aikana. Junaliikenteen käyttämä sähkö tuotetaan 
vesivoimalla. Muu VR-konsernin käyttämä sähkö on suuruus-
järjestyksessä peräisin turpeesta ja fossiilisista energialähteistä, 
uusiutuvista lähteistä sekä  ydinvoimasta. 

Pohjolan Liikenne aloittaa biodieselin käytön 19 kaupunkilii-
kenteen linja-autossa elokuussa 2011. Biopolttoaineen ansiosta 
kasvihuonepäästöt vähenevät noin 75 %, hiukkaspäästöt 30 % 
ja typenoksidit 10 % fossiiliseen dieseliin verrattuna. Pohjolan 
Liikenteen käyttämä biodiesel on peräisin elintarviketeollisuuden 
rasvajätteestä. Pohjolan Liikenne ostaa Neste Oililta biodieseliä 
tietyn kiintiön, ja Neste Oil sitoutuu tuottamaan tämän määrän 
polttoainetta rasvajätteestä. Käytännössä Neste Oililla on vain 
yksi biodieselin tuotantolinja, eikä eri raaka-aineista valmistetun 
biodieselin erottelu vielä ole mahdollista.
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Junaliikenteen matkustajakohtainen energian-
kulutus laskee sitä enemmän, mitä useampi 
valitsee kulkuvälineekseen junan.

20102009200820072006

Hiilidioksidipäästöt juna- 
ja autoliikenteessä
1 000 tonnia

  Junaliikenne
  Autoliikenne

28
9

23
9

11
4 93

11
2

10
1 97 81 10

1
11
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Uusiutuvan energian osuus 
rautatieliikenteessä
%

20102009200820072006

21 21 61 65 64

VR Transpoint on ottanut käyttöön uusia Euro 5 -luokan ajoneu-
voja, joiden päästöt ovat vanhaa kalustoa pienemmät. Autoihin 
pyritään valitsemaan myös polttoainetta säästäviä renkaita. 
VR-konsernin työsuhdeautoihin liittyvää ohjeistusta on uudistettu, 
ja jatkossa niillä on hiilidioksidin päästörajat.

Yhdistetyissä kuljetuksissa potentiaalia
Yhdistettyjä kuljetuksia ei vielä Suomessa hyödynnetä laajasti. 
Viime talven aiheuttamat routavauriot ja niistä aiheutuneet juna-
liikenteen täsmällisyysongelmat myös siirsivät kuljetuksia takaisin 
maanteille. Useilla reiteillä yhdistetyille kuljetuksille on kuitenkin 
kasvumahdollisuuksia.

Helsingissä, Tampereella ja Oulussa on jo yhdistettyjen kuljetus-
ten terminaalit, ja VR Transpoint ajaa 20 ajoneuvoyhdistelmiä ja 
perävaunuja sisältävää yhdistettyjen kuljetusten junaa joka viikko, 
eli neljä junaa viitenä päivänä viikossa. Kuopiossa odotetaan 
päätöstä yhdistetyt kuljetukset mahdollistavan logistiikkakeskuk-
sen rakentamisesta. Myös Ylivieskassa, Kokkolassa, Vaasassa ja 
Seinäjoella on selvitetty uusien terminaalien ja yhdistetyn junan 
käyttöönottoa. Joensuussa ollaan käynnistämässä yhdistettyjen 
kuljetusten potentiaaliselvitystä. VR-konsernin visiona on, että 
tulevaisuudessa myös bioenergiaa voitaisiin kuljettaa konteissa 
yhdistettyinä kuljetuksina.

Kiinteistöjen kulutusta seurataan
VR-konsernin kiinteistöyksiköllä on käynnissä monivuotinen ener-
giaprojekti, jonka tavoitteena on leikata kulutusta eniten kulutta-

vissa kiinteistöissä, kuten varikoilla, konepajoilla ja isoilla asemilla.
Kiinteistöjä pyritään käyttämään energiatehokkaammin päivit-
täisillä käyttö- ja korjaustoimenpiteillä ja uusimalla taloteknisiä 
järjestelmiä.

VR Transpointin terminaaliverkostoa on uudistettu jo useamman 
vuoden ajan. Uudet terminaalit ovat entisiä energiatehokkaampia.  
Esimerkiksi vuonna 2010 käyttöönotettua Lahden terminaalia 
lämmitetään maakaasulla, ja lisäksi lämpö otetaan talteen. 

Yli puoli miljoonaa euroa pilaantuneen maan hoitoon
VR-konsernin toiminnalla on ilmanpäästöjen lisäksi vaikutuksia 
maaperään. Maaperä varikoilla ja tankkauspaikoilla on pilaan-
tunut kaluston tankkaamisen ja kunnossapidon vuoksi ennen 
VR:n yhtiöit tämistä. VR on osana ympäristölupauksiaan luvannut 
kunnostaa dieselveturiensa polttoaineen jakeluvarastot ja tank-
kauspaikat sekä poistaa maanalaiset polttoainesäiliöt. Lisäksi VR 
varmistaa, ettei sen omistamista maa-alueista aiheudu haittaa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

VR-konserni on jo vuosien ajan puhdistanut pilaantunutta maa-
perää ja uusinut tankkauspaikkojaan uusien vaurioiden välttämi-
seksi. Vuonna 2010 käytettiin 0,6 (0,84) miljoonaa euroa pilaantu-
neen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen.

Eri kohteissa tehdään säännöllisesti katselmuksia ja tutkimuksia 
kunnostusta vaativien paikkojen löytämiseksi. Myös maankäytön 
muutosten ja rakentamisen yhteydessä maaperää kunnostetaan. 
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” Ympäristölupaukset asettavat 
 yhteiset tavoitteet konsernin  
ympäristötyölle. Jatkuvalla ja 
 avoimella seurannalla huolehditaan 
siitä, että tavoiteuralla pysytään.
Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja 
Otto Lehtipuu

Energian kokonaiskulutus 
petajoulea (PJ)
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  Autoliikenne
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Vuonna 2010 maaperää tutkittiin tai kunnostettiin kymmenessä 
kohteessa. Rautatieliikenteen käyttöön jäävillä alueilla riittää 
toisinaan, että ympäristön tilaa seurataan ja varmistetaan, että 
haitta-aineet eivät leviä.

Kunnostuksen kohteena olevilla tankkauspaikoilla maanalaiset 
säiliöt poistetaan tai korvataan maanpäällisillä kaksoisvaippa-
säiliöillä. Ilmalan varikolla suuria polttoainesäiliöitä ollaan 
korvaamassa pienemmillä. Hyvinkään konepajalta poistettiin 
maanalainen polttoöljysäiliö vuonna 2009, ja riskinarviotutkimus-
ten yhteydessä pohjavedestä löytyi öljyä. Pohjaveden puhdistami-
nen aloitetaan keväällä lumen sulettua. Polttoainelogistiikkaa ja 
tankkauspaikkojen hallintaa automatisoitiin ja keskitettiin vuonna 
2010 Kemissä, Seinäjoella, Vainikkalassa ja Jyväskylässä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei sattunut vuonna 2010 
onnettomuuksia tai merkittäviä vuototapauksia, pieniä vuotoja 
oli juna- ja autoliikenteessä yhteensä 5 (13). Vaarallisten aineiden 
kuljetusten riskitapaukset ovat rautatie liikenteessä ylipäänsä 
vähentyneet. VR-konserni on uudistanut ratapihojen turvallisuus-
selvityksiä Liikenneviraston ja VTT:n kanssa.

Kerimäen kunta asetti VR Cargolle (nykyisin VR Transpoint) 
toimenpidevelvoitteen vuonna 2008, kun puunkuormausalueen 

lähellä asuvat kuntalaiset valittivat melu- ja pölyhaitoista. VR 
valitti velvoitteesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka palautti 
asian kunnalle uudelleen käsittelyyn. Vuonna 2010 ei tapahtunut 
ympäristölupaehtojen rikkomuksia. VR-konsernia vastaan ei myös-
kään nostettu ympäristöasioihin liittyviä oikeustapauksia.

Junien jäänestolaitteisto ei uhkaa ympäristöä
VR-konserni on varautunut talveen hankkimalla Helsingin Ilmalan 
varikolle kaksi jäänestolaitteistoa, joilla voidaan estää jään ja 
lumen kertymistä junan rakenteisiin. Laitteiston käyttöönotossa 
myös ympäristöasiat on otettu huomioon.

Glykolin ruiskutus tapahtuu valuma-altaan päällä, ja laitteistossa 
on niin sanottu suljettu kierto, eli altaaseen valuva aine kerä-
tään talteen ja käytetään uudelleen. Valuma-altaat ovat tiiviisti 
kiskossa kiinni, joten glykoli ei pääse valumaan maahan. Junat 
ajavat ruiskutuksen läpi hitaasti, joten ainetta ei myöskään roisku 
ympäristöön. Glykolilaitteiston toimintaa valvotaan vuorokauden 
ympäri, ja se havaitsee automaattisesti putkirikon tai muun vuo-
don ja estää glykolitankin tyhjentymisen maaperään. Laitteiston 
käyttö ei vaadi ympäristölupaa. 

Junan alusrakenteisiin jää glykolia ruiskutuksen jälkeen, joten sitä 
joutuu ratapenkalle jonkin verran. Koska määrät ovat pieniä ja 
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– Ecodriveksi kutsutun taloudellisen ajotavan 
avulla säästetään energiaa, kun junaan sitou-
tunut liike-energia voidaan käyttää uudelleen 
rullaamalla, veturinkuljettaja Mikko Tikkanen 
selittää.

– Kuljettajan täytyy hyödyntää ajossa maaston 
muodot. Olennaista on ennakointi ja liikenteen 
kokonaisuuden hahmottaminen. Parhaimmillaan 
ajaminen on tasaista ja leppoisaa.

Aikataulutus määrittää junan tavoitenopeu-
den, ja liikenteenohjaus käytännössä ratkai-
see rul lauksen onnistumisen. – Ecodrive alkaa 
liikenne suunnittelusta ja vaatii yhteistyötä, 
Tikkanen toteaa.

Pohjolan Liikenteen linja-autonkuljettajia 
kannustetaan taloudelliseen ajoon kilpailun 
avulla. – Linja-autoihin asennetut ecoline-mittarit 
seuraavat polttoaineenkulutusta sekä kuljettajien 
taitoa ajaa säästeliäästi. Energiapiheimmät kul-
jettajat palkitaan vuosittain, linja-autonkuljettaja 
Tom Hellström kertoo. 

– Kaupunkiliikenteessä taloudellinen ajo on 
vaikeampaa jatkuvan pysähtelyn ja liikennevalo-
jen takia, mutta maantieajossa päästään varsin 
hyviin tuloksiin. 

Ecodrive säästää energiaa 
ja hermoja

Ympäristölupaukset

Vuoden 2012 loppuun mennessä VR-konserni:

puolittaa junaliikenteen  
hiilidioksidipäästöt.

vähentää junaliikenteen matkustaja-
kohtaista energiankulutusta 20 %.

parantaa junien siisteyttä ja kehittää 
asema- alueiden viihtyisyyttä.

varmistaa, ettei vaarallisten aineiden 
kuljetuk sissa satu yhtään merkittävää 
onnettomuutta tai vuototapausta. 

vähentää yhdessä Liikenneviraston  
kanssa melu- ja tärinähaittoja.

parantaa matkaketjujen toimivuutta ja 
lisää yhdistettyjä kuljetuksia.

ottaa ympäristövaikutukset huomioon 
materiaali-  ja palveluhankinnoissa.

kehittää jätehuoltoaan ja  
kierrätystä.

kunnostaa dieselveturiensa poltto aineen 
jakeluvarastot ja tankkauspaikat sekä 
poistaa maan alaiset polttoainesäiliöt.

varmistaa, ettei sen omistamista 
 maa-alueista aiheudu haittaa  
ympäristölle eikä ihmisten terveydelle.

kouluttaa henkilöstöään toimimaan  
ympäristön kannalta vastuullisesti.

sitoutuu kattavaan ja avoimeen 
ympäristö viestintään.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*  Prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osa  
 lupauksesta on jo toteutettu.

1)  Prosenttiluku on laskettu vuoden 2009 tiedoilla,  
 koska vuoden 2010 luku valmistuu vasta vuosi- 
 raportin ilmestymisen jälkeen.

  Lisätietoja ympäristölupausten edistymisestä  
 on osoitteessa www.vr.fi/ymparisto.
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Kaluston kunnossapidon jätteet
  Kaatopaikkajäte 1 130 t
  Hyötykäyttöjäte 6 504 t
  Ongelmajäte 1 113 t

Dieselveturit
Sähköveturit     
Sähkömoottorijunat             
Kiskobussit                 
Matkustajaliikenteen vaunut
Tavaraliikenteen vaunut   

224 kpl
156 kpl
152 kpl
16 kpl

653 kpl
10 464 kpl

Omat kuorma-autot
Sopimusajoneuvot
Linja-autot  

181 kpl
1 070 kpl

361 kpl

Junaliikenteen
energia
  Sähkö 665 GWh
  Diesel 37,8 milj. l

Kaluston
kunnossapito
  Energia 79,6 GWh
  Vesi 152 000 m3

  Kemikaalit 599 t

Autoliikenteen 
energia
  Diesel 44,9 milj. l
  Biodiesel 2,1 milj. l

Matkustajaliikenne
  Matkat 68,9 milj.
  Henkilökm:t 3 959 milj. hkm

Rautatielogistiikka
  Tonnit 35,8 milj. t
  Tonnikm:t 9 750 milj. tkm
  VAK-kuljetukset 5,99 milj. t

Autoliikenne 

  Matkat 22,7 milj.
  Tonnit 6,5 milj. t
  VAK-kuljetukset 59 430 t

Autoliikenteen päästöt

Junaliikenteen päästöt 

Junaliikenteen kalusto

Autoliikenteen kalusto

  CO2-päästöt 101 000 t
  NOX-päästöt 2 325 t
  Hiukkaspäästöt 45 t

  CO2-päästöt 118 000 t
  NOX-päästöt 833 t
  Hiukkaspäästöt 16 t

* Autoliikenteen tiedot eivät sisällä kansainvälisen logistiikan ulkomaisten yhtiöiden tietoja.

Juna- ja autoliikenteen ympäristötase

juna on liikkeessä, pitoisuudet maassa jäävät pieniksi. Näin ollen 
aine hajoaa eikä kerry maaperään. Ruiskutettavaa propyleeni-
glykolia ei ole luokiteltu vaaralliseksi kemikaaliksi.

Laitteiston ympäristöetuna on myös se, että veden lisäksi säästyy 
energiaa, kun sulatuksen jälkeen junia ei tarvitse kuivattaa.

Ympäristötietoisuuden lisääminen avaintekijä
VR-konserni kouluttaa henkilöstöään toimimaan ympäristön kan-
nalta vastuullisesti. Tämä on avain siihen, että ympäristölupausten 
toteuttamisessa onnistutaan ja että ympäristöasiat otetaan aidosti 
jokapäiväisessä työssä huomioon.

VR-konsernissa toteutettiin viime keväänä tutkimus henkilöstön 
ympäristökäsityksistä. Sen mukaan VR:n ympäristötyöllä on henki-
löstön vahva tuki. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että VR:n 
toiminta on kehittynyt ympäristöystävällisempään suuntaan vii-

meisten kahden vuoden aikana. Henkilöstö kokee myös ottavansa 
ympäristöasiat työssään huomioon aikaisempaa paremmin mutta 
toivoo sisäisen viestinnän ja ympäristökoulutuksen lisäämistä.

Vuonna 2010 ympäristökoulutusta järjestettiin perehdyttämi-
sen, turvakoulutuksen ja vastaavien tilaisuuksien yhteydessä. 
Veturin-  ja autonkuljettajien taloudellisen ajotavan koulutus jatkui. 
Avecrassa järjestettiin esimiesten ympäristökoulutuspäivä. Kalus-
ton kunnossapidon työntekijät ovat osallistuneet jätehuoltoon ja 
kemikaaleihin liittyviin tietoiskuihin.

Ympäristötietoisuutta on pidetty yllä myös sisäisen viestinnän 
keinoin, ja työntekijöitä on kannustettu ympäristötyöhön erilaisilla 
ajankohtaisilla tempauksilla. Työn alla on ympäristöasioihin 
liittyvä sähköinen koulutusohjelma, jonka on tarkoitus valmistua 
vuonna 2011. 

VR Groupin ympäristötyöllä on 
henkilöstön vahva tuki.
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YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

VR-konsernin arvot  
ympäristöjohtamisessa 

VR-konsernin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan ympäristö-
asioiden johtamiselle. Ympäristö on voimassa olevan konsernistrategian keskeinen teema.

Ympäristöstrategia ja -visio • VR-konserni on turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle. 
• VR-konserni toimii edelläkävijänä ja on aktiivinen kehittäjä.
• Ilmastonmuutos on VR-konsernille mahdollisuus, ja pääpaino on uusiutuvan energian 

käytössä.
• Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen on olennainen osa 

 ympäristötoimintaa.

Ympäristöpolitiikat ja niiden 
toteuttaminen

VR-konsernin yhtiöiden ja divisioonien ympäristösuunnitelmat perustuvat yhteiseen ympäristö-
politiikkaan noudattaen jatkuvan parantamisen periaatetta. Konsernin ympäristö politiikan ja 
-lupausten toteuttaminen on osa VR-konsernin johtamisjärjestelmää. 

Ympäristötavoitteet • Energiankulutuksen tehostaminen
• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
• Uusiutuvan energian käytön lisääminen
• Sähkövetoisen junaliikenteen lisääminen
• Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden kuljetusturvallisuuden varmistaminen
• Melun ja tärinän vähentäminen
• Jätehuollon ja kierrätyksen tehostaminen
• Henkilöstön ympäristöosaamisen parantaminen
• Hankintojen ympäristövaikutusten vähentäminen

Onnistumiset ja vastoinkäymiset  
ympäristöasioissa

+ Asiakkaat arvostavat VR-konsernin ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää
+ Junaliikenteen sähköntuotanto perustuu vesivoimaan
+ Junaliikenteen uusiutuvan energian osuus suuri 
+ Auton- ja veturinkuljettajien taloudellisen ajotavan koulutus
+ Perinnemaisematyön arvostus ja palkitseminen
- Junaliikenteen melun ja tärinän torjunta vaikeaa 

Ympäristömahdollisuudet  
ja -riskit

+ Junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta
+ Energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttö vähentävät päästöjä
+ Hyvä ympäristösuorituskyky lisää asiakkaita ja vähentää kustannuksia
- Melu- ja tärinähaitoista johtuvat rajoitukset ja vaatimukset junaliikenteessä
- Onnettomuuksista aiheutuva maaperän ja pohjaveden pilaantuminen sekä muut 

 ympäristövahingot 
- Liikennettä haittaavien sään ääri-ilmiöiden yleistyminen

Ympäristötoimintaa ja tuloksia  
parantavat muutokset 
 järjestelmissä tai rakenteissa 
 raportointikaudella

• VR-konsernin 12 ympäristölupauksen toteuttaminen jatkui
• Ympäristöjohtamisjärjestelmä päivitettiin
• Uusi organisaatiorakenne tehosti ympäristötyötä
• Ympäristönäkökohtien arviointi uuden organisaatiorakenteen mukaisesti
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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 rautatie- 
ja maantieliikenne sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva  palvelu-
toiminta joko välittömästi tai tytär- ja osakkuus yritysten kautta.

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

VR-konsernin suurin tytäryhtiö on infrarakentamista harjoittava 
VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, 
jotka harjoittavat linja-autoliikennettä. VR-konserniin kuuluvat muut 
yhtiöt on mainittu hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.

HALLINTO
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V
R-konsernissa liiketoimintoja johdetaan divi-
sioonien kautta. Konsernin johtoryhmän muo-
dostavat VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja (pj.), 
matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien 
johtajat, VR Track Oy:n toimitusjohtaja, palvelut 
ja tuotanto -divisioonan johtaja, Venäjä ja kan-

sainväliset toiminnot -divisioonan johtaja sekä konsernin talous-, 
henkilöstö-, kehitys- sekä yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjoh-
taja. VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja vastaa koko VR-konsernin 
toiminnasta.

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. 

Tytäryhtiöhallinto
Tytäryhtiöiden hallitukset koostuvat lähinnä VR-konsernin johtoon 
kuuluvista henkilöistä. Tytäryhtiöiden hallituksissa käsitellään lain-
säädännön mukaiset välttämättömät asiat. Merkittävät päätökset 
alistetaan konserniohjeistuksen mukaan VR-Yhtymä Oy:n hallituk-
sen päätettäviksi. Tytäryhtiöt noudattavat talous- ja henkilöstöhal-
linnossaan konsernia koskevia yleisohjeita, jotka VR-Yhtymä Oy:n 
hallitus on vahvistanut.

Yhtiökokous
Konsernin ja konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Varsinai-
nen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivä-
nä enintään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallintoneuvosto 
Yhtiön hallintoneuvostoon voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua 
vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallintoneuvoston 
puheen johtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyt-
tä henkilöä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi 
on yksi vuosi. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää 
varsinainen yhtiökokous. 

VR:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjes-
töjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Rauta-
tieläisten Liitto, Veturimiesten liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, 
Rautatie virkamiesliitto ja VR Akava.

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysi-
valtaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että yhtiön asioita hoi-
detaan terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaan ja kannatta-
vuutta silmällä pitäen sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen 
päätöksiä noudattaen. 

Hallintoneuvosto käsittelee talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin 
sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koske-
vat esitykset, ja seuraa mainittujen suunnitelmien toteutumista. 
Hallintoneuvosto antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista tai 
periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä antaa yhtiökokoukselle 
lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Hallitus
Yhtiön hallitus voi yhtiöjärjestyksen mukaan muodostua puheen-
johtajasta sekä vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) 
jäsenestä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain varsinaisessa yh-
tiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voi 
valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallitus valitsee keskuudes-
taan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten palkkioista päättää 
varsinainen yhtiökokous.

Vuonna 2010 hallituksessa oli puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja kuusi jäsentä, jotka ovat riippumattomia jäseniä VR:n 
ulkopuolisista yhtiöistä. 

Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä, nimittää ja erottaa toimitus-
johtaja ja varatoimitusjohtaja ja määritellä heidän palkkauksensa. 
Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsi-
teltävät asiat ja huolehtii muista osakeyhtiölain mukaan hallituk-
selle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole erikseen pidätetty 
hallinto neuvostolle tai uskottu toimitusjohtajalle.

Hallitustyöskentelyä kehitetään muun muassa itsearvioinnin 
perusteella. Hallitus on tehnyt toiminnastaan itsearvioinnin vuo-
den 2010 lopulla.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus on muodostanut keskuudestaan rakenne- ja palkkiovalio-
kunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Valiokuntien toimikausi on yksi 
vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouk-
sen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan nimeämisestä ja kestää 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat 4–5 kertaa vuodessa. Valiokuntien 
työjärjestykset ovat hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat rapor-
toivat työstään hallitukselle.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan pääasialliset tehtävät ovat kon-
sernin ylimmän johdon valintaan sekä palkkaukseen liittyvät asiat. 
Tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät liittyvät taloudelliseen 
raportointiin ja erityisesti tilinpäätöksiin ja osavuosikatsauksiin, 
sisäiseen valvontaan sekä riskienhallintaan.

Taloudellinen raportointi
Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan yhtiöittäin 
konsernitasoisella kuukausiraportoinnilla. Tärkeimmät seurattavat 
tavoitteet koskevat tulosta, rahoitustilannetta sekä investointeja 
ja liikenne- ja henkilöstömäärien kehitystä, joita verrataan budjet-
tiin ja edelliseen vuoteen.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta on tiedotettu kolmella 
osavuosikatsauksella ja tilinpäätöstiedotteella.

Kannustinjärjestelmät
VR-konsernissa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestelmä ja 
henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. 

Henkilöstön kannustinjärjestelmä
Henkilöstörahasto on henkilöstön tulospalkkiojärjestelmää varten. 
Johdon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt eivät kuulu 
henkilöstörahastoon.

Rahastoon siirretään tulospalkkio, jonka perusteena ovat yhtiö-
kohtainen liikevoitto (painoarvo noin 30 %) sekä 4–5 tulosyksikkö-

VR GROUPIN HALLINTO
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kohtaista, laadullista tavoitetta (painoarvo noin 70 %). Tämän 
lisäksi konsernin eräissä yhtiöissä on ollut käytössä henkilöstön 
tulospalkkiojärjestelmiä, jotka perustuvat muun muassa tavoittei-
den saavuttamiseen, palvelutasoon ja  asiakastyytyväisyyteen.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät
VR-konsernilla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustin-
ohjelma. Johdon ja avainhenkilöiden kannustinpalkkiojärjestel-
mään kuului kertomusvuonna 446 henkilöä. 

VR-konsernin hallitus päättää vuosittain tulospalkkioperusteisen 
palkitsemisen periaatteet, enimmäismäärät ja tulospalkitsemi-
seen kuuluvat henkilöpiirit. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan 
ja ”yhden yli” -periaatteen mukaisesti toimitusjohtajan esityksen 
perusteella omien suorien alaistensa ( johtoryhmään kuuluvien 
johtajien) palkitsemisesta. Hallitukselle kuuluvat palkitsemisasiat 
valmistelee hallituksen asettama rakennevaliokunta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
VR-konsernin lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmään kuuluu 
vuonna 2011 noin 500 henkilöä. Vuositasolla palkkiona mak-
settava määrä määräytyy sekä sovittujen henkilökohtaisten 
tavoitteiden saavuttamisen että yhtiötuloksen ja konsernikohtais-
ten tavoitteiden toteutumisen perusteella. Konsernin ja yhtiön 
tavoitteiden osuus henkilön tavoitteista on sitä suurempi, mitä 
merkittävämmät ovat asianomaisen henkilön vastuut ja mahdol-
lisuudet vaikuttaa yhtiön ja/tai konsernin tavoitteiden toteut-
tamiseen. Vuonna 2011 konsernitasoiset tavoitteet perustuvat 
liikevoittoon, henkilöstön tyytyväisyyteen, työturvallisuuteen ja 
konsernin muutosohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Määri-
tellyt konsernitason tavoitteet ovat kaikille samat, eikä niitä voi 
yksilöllisesti muuttaa.

 Toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkiot 
ovat enimmillään 30–40 % vuosipalkasta. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa 
VR-konsernin avainhenkilöt konserniin ja sen tavoitteisiin. Palkkiot 
määräytyvät konsernitasoisen liikevoittotavoitteen perusteella. 
Kolmen vuoden ansaintajaksolle asetetun kokonaistavoitteen 
saavuttaminen määrää lineaarisesti sen, kuinka suuri osa kannus-
timen enimmäismäärästä maksetaan. 

 VR:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu kolmen 
kalenterivuoden mittaisiin ansaintajaksoihin. Hallitus määrittää 
kunkin ansaintajakson alussa järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt 
ja heidän enimmäispalkkionsa sekä palkkiokriteerit ja niiden 
mittarit. 

Ensimmäinen kannustinkausi kattaa vuodet 2010–2012. Pitkä-
kestoisen kannustinjärjestelmän enimmäispalkkiot ovat henkilön 
tehtävästä riippuen 30–80 % ansaintajakson palkasta. Palkkio-
kriteeri kannustinkaudella 2010–2012 on ansaintakauden konser-
nin kumulatiivinen liikevoitto. Toteutuneet palkkiot maksetaan 
seuraavan kolmivuotisen ansaintajakson aikana niin, että 60 % 
palkkiosta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana 
vuonna ja 20 % kahden sitä seuraavan vuoden aikana. Palkkio-
järjestelmän piiriin kuuluu 50 henkilöä.

Tarkastustoiminta 
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiössä on oltava vähintään yksi 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilin-
tarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

VR-konserniin kuuluu sisäisen tarkastuksen yksikkö, jonka teh-
tävä on tarkastaa ja arvioida konserniyhtiöiden sisäisen valvon-
nan asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tehokkuutta, 
riskienhallinnan riittävyyttä, taloudellisen ja operatiivisen tiedon 
oikeellisuutta ja täsmällisyyttä, varojen turvaamista sekä lakien, 
asetusten ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäisen tarkastuk-
sen toimintaperiaatteet on määritelty toimintaohjeessa. Toiminta-
ohjeen ja sisäisen tarkastuksen vuotuisen toimintasuunnitelman 
hyväksyy VR-Yhtymä Oy:n hallitus.

Sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti konsernin emoyhti-
ön toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi VR-Yhtymä Oy:n 
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa 
alan kansainvälisiä ammatillisia ja eettisiä standardeja. Yksikköön 
kuuluu neljä tarkastajaa.

Valtiontilintarkastajilla on oikeus saada VR-konsernilta tehtä-
vänsä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Valtiontalouden tarkastus-
virastolla on tarkastusoikeus erityisesti sen selvittämiseksi, miten 
valtion omistajaohjausta ja osakasvaltaa on käytetty.

Riskienhallinta
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen vahvistaman riskienhallintapolitiikan 
mukaan huolehditaan siitä, että toiminnoista ei aiheudu sellaisia 
riskejä, joiden toteutumisten seuraukset olisivat epäsuhteessa 
toiminnan tulokseen tai riskinkantokykyyn. 

Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa VR-konsernin toimitus-
johtaja, ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat riskienhal-
linnasta yhtiöissään. Erillistä riskienhallintaorganisaatiota ei ole, 
vaan kussakin yhtiössä riskienhallinta on annettu toimivan johdon 
vastuulle. 

Vuosittaisissa riskikartoituksissa konserni- ja konserniyhtiö-
kohtaiset riskit on määritelty ja priorisoitu ja niille on laadittu 
hallintatoimenpiteet. Suurimmille riskeille tehdään vuosittaiset 
riskianalyysit. Riskikartoituksista ja riskien seurannasta raportoi-
daan VR-Yhtymä Oy:n hallitukselle. 

Viestintäpolitiikka
VR-konsernin viestintä perustuu VR:n arvoihin, visioon, perus-
tehtävään ja liiketoimintastrategioihin. Viestintä on ennakoivaa, 
vuorovaikutteista ja luotettavaa.

VR tiedottaa oma-aloitteisesti asiakkaille, muille sidosryhmille 
ja omalle henkilöstölle. Tietoja annetaan niin aikaisessa vaiheessa 
kuin mahdollista tinkimättä kuitenkaan luotettavuudesta nopeu-
den kustannuksella.

Viestinnän voimavaroja keskitetään ennakolta suunniteltuihin 
avainalueisiin ja julkista mielenkiintoa herättäviin tapahtumiin.

VR Groupin hallinto
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HALLI TUS

1.  LAURI RATIA
• s. 1946, diplomi-insinööri
•  Hallituksen puheenjohtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin Lohja Rudus -konsernin 

toimitusjohtajana
•  Hallituksen puheenjohtaja: Edita Oyj, Medisize Oy, 

Sponda Oyj ja Paroc Group Oy
•  Hallituksen jäsen: Inspecta Oy, Samesor Oy ja YIT Oyj
•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 24.10.2008 alkaen 

2.  CHRISTER GRANSKOG
•  s. 1947, diplomi-insinööri
•  Toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab
•  Työskennellyt aikaisemmin Kalmar Industries Oy:n 

toimitusjohtajana, Partek Oy:n varatoimitusjohtajana 
sekä Partek Cargotek AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet 
Automation Oy:n toimitusjohtajana

•  Hallituksen puheenjohtaja: Patria Oy ja LannenTractors
•  Hallituksen jäsen: Cavotec MSL, Sarlin Oy ja Actiw Oy
•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen 

3.  MAARET HEISKARI
•  s. 1966, B.Sc. Linguistics, JOKO 57 Executive education 
•  Regional Director, Russia, Kone Corporation 
•  Työskennellyt aikaisemmin 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

4.  LAURI IHALAINEN
• s. 1947
•  Ministeri
•  Työskennellyt aikaisemmin SAK:n puheenjohtajana
•  Hallituksen jäsen: Solidium Oy, Metsämiesten Säätiö, 

Jääkiekkoliiton Eteläinen alue sekä Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunta 

•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 24.8.2009 alkaen 

5.  ANTTI MÄKELÄ 
•  s. 1952, kauppatiet. maist.
•  Työskennellyt aikaisemmin Sanomapaino Oy:n, 

Sanoma Lehtimedia Oy:n ja Kymen Sanomalehti Oy:n 
toimitusjohtajana 

•  Hallituksen jäsen: Hansaprint Oy (varapuheenjohtaja), 
Länsi-Savo Oy, Etelä-Savon Viestintä Oy ja Finex Oy

•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen 

6.  SOILI SUONOJA
• s. 1944, kotitalousopettaja, MBA
•  Kauppaneuvos
•  Työskennellyt aikaisemmin Fazer Amican  

toimitusjohtajana
•  Hallituksen puheenjohtaja: Alko Oy, Finnpilot  

Pilotage Oy, Reilukauppa ry ja Huoltoliitto ry
•  Hallituksen jäsen: Lännen tehtaat Oy, Hoiva Oy,  

Nurmijärven Linja Oy ja Eilakaisla Oy 
•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen

7.  ARJA TALMA
•  s. 1962, kauppat. maist., eMBA 
•  Talous- ja rahoitusjohtaja, Kesko Oyj 
•  Työskennellyt aikaisemmin Kesko Oyj:n  

talous johtajana, Oy Radiolinja Ab:lla johtajana ja  
KPMG Wideri Oy Ab:lla KHT-tilintarkastajana

•  Hallituksen jäsen: Luottokunta ja Sponda Oyj
•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 30.3.2006 alkaen 

8.  MARKKU TAPIO 
•  s. 1948, valtiot. kand. 
•  Finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia 
•  Työskennellyt aikaisemmin kauppa- ja teollisuus-

ministeriössä omistajapolitiikan yksikön johtajana  
ja teollisuusosaston apulaisosastopäällikkönä

•  Hallituksen jäsen: Neste Oil Oyj
•  VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.5.2007 alkaen 
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JOHTO RYHMÄ

1.  MIKAEL ARO
• s. 1965, eMBA
•  Toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin Carlsberg-konsernin 

Pohjois-Euroopan johtajana ja Carlsberg-konserniin 
kuuluvan Sinebrychoffin toimitusjohtajana

•  Johtoryhmän jäsen 1.7.2009 alkaen 

2.  ANTTI JAATINEN
• s. 1949, ekonomi
•  Matkustajaliikennedivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin henkilö liikennejohtajana  

VR Osakeyhtiössä
•  Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen 

3.  ROLF JANSSON
• s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppatiet. maist.
•  Kehitysjohtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin Nordean Corporate Finance 

-johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina  
Booz Allen Hamiltonissa

•  Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen

4.  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 

5.  OTTO LEHTIPUU
•  s. 1968, diplomi-insinööri
•  Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin ympäristöpäällikkönä  

VR-Yhtymässä
•  Johtoryhmän jäsen 1.12.2010 alkaen 

6.  HELI LEHTONEN
• s. 1963, kauppat. maist.
•  Talousjohtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin VR Osakeyhtiön talous-

päällikkönä, sisäisen tarkastuksen päällikkönä  
Stockmannilla ja tilintarkastajana KPMG:llä

•  Johtoryhmän jäsen 1.1.2009 alkaen 

7.  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 

8.  PERTTI SAARELA
•  s. 1957, oikeust. kand.
•  Palvelut ja tuotanto -divisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän 

hallintojohtajana 
•  Johtoryhmän jäsen 12.4.1999 alkaen 

9.  VILLE SAKSI
• s. 1971, insinööri
•  Toimitusjohtaja, VR Track Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin Skanskan Infra Oy:n  

toimitusjohtajana
•  Johtoryhmän jäsen 1.1.2010 alkaen 

 10. ERIK SÖDERHOLM
•  s. 1961, kauppat. maist.
•  Logistiikkadivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy
•  Työskennellyt aikaisemmin Pohjolan Liikenne  

-konsernin toimitusjohtajana ja Wilson Logistics 
 Finlandin ja DFDS Transportin Puolan toimitusjohtajana

•  Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen

HALLINTONEUVOSTO
Kansanedustaja Matti Ahde, puheenjohtaja
Kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä
Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja Thomas Blomqvist 
Kansanedustaja Timo Korhonen
Maanviljelijä Raili Myllylä
Kansanedustaja Lauri Oinonen
Varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen
Kansanedustaja Satu Taiveaho
Kansanedustaja Raija Vahasalo
Kansanedustaja Raimo Vistbacka
Puoluesihteeri Peter Östman 

Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Rautatieläisten liitto
Puheenjohtaja Teppo Sotavalta, VR Akava
Puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatiealan Teknisten liitto
Puheenjohtaja Tarja Turtiainen, Rautatievirkamiesliitto 

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston 
täysivaltaisia jäseniä.

TILINTARKASTAJA
Petri Kettunen, KHT, KPMG Oy Ab
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GRI SISÄLTÖINDEKSI
Sivu Kommentti

1. Strategia ja analyysi
 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 8–9
 1.2 Organisaation vaikutukset kestävään kehitykseen, riskit ja mahdollisuudet 16–21

2. Organisaation kuvaus
 2.1 Organisaation nimi 12
 2.2 Päätuotteet ja -palvelut sekä tavaramerkit 12–15
 2.3 Operatiivinen rakenne 12
 2.4–2.5 Organisaation pääkonttorin ja toimintojen maantieteellinen sijainti 12, 19
 2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto 12
 2.7–2.8 Markkinoiden ja organisaation laajuuden kuvaus 12, 18–19
 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa  

raportointikaudella
12, 16, 84–85

 2.10 Raportointikaudella vastaanotetut palkinnot ja tunnustukset 25

3. Raportointiperiaatteet
 3.1–3.3 Raportin kattama ajanjakso, edellisen raportin ilmestyminen ja raportointitiheys 6
 3.4 Yhteyshenkilöt 110
 3.5 Raportin sisällön määrittely 6
 3.6–3.8 Raportin kattavuus ja laskentakokonaisuus, rajaukset 6
 3.9–3.11 Tiedon tuottaminen, laskentaperiaatteet, korjaukset 6
 3.12 GRI-sisältöindeksi 76–77
 3.13 Raportin ulkoinen varmennus 78

4. Hallintotapa ja rakenne
 4.1 Organisaation hallintorakenne 68, 70
 4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema 70
 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus 70
 4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan 70
 4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen 71
 4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä 70
 4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys 73
 4.8 Missio, arvot ja eettiset toimintaperiaatteet 10–11
 4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista 4–5
 4.10 Hallituksen oman toiminnan seurantatavat 70
 4.11 Varovaisuuden periaatteen noudattaminen 60–67
 4.12 Sitoutuminen ulkoisiin aloitteisiin ja periaatteisiin 62 Energiatehokkuus sopimukset
 4.13 Jäsenyydet järjestöissä 21
 4.14 Lista sidosryhmistä 22
 4.15–4.16 Sidosryhmien tunnistaminen ja vuorovaikutuksen muodot 22–23 Sidosryhmät on tunnistettu sidosryhmä-

kartoituksen perusteella.
 4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset ja  

niihin vastaaminen
23

5. Johtamisen lähestymistavat  
(periaatteet, tavoitteet, saavutukset, vastuut, koulutus, seuranta)

 Asiakkuuden johtaminen 45
 Talousjohtaminen 31
 Ympäristöjohtaminen 67
 Turvallisuusjohtaminen 59
 Henkilöstöjohtaminen 53

Taloudelliset tunnusluvut
 EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja sen jakautuminen sidosryhmien kesken 29–30
 EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja muut riskit sekä mahdollisuudet  

organisaation toiminnassa
16–19, 85 Käsitelty sanallisesti.

 EC3 Eläke-etuuksien kattavuus 28, 30
 EC4 Valtiolta saatu taloudellinen tuki 83 Valtion ostamat junavuorot
 EC6 Paikallisten toimittajien käyttäminen Isoimmissa hankinnoissa hankinta-

kohtainen, julkinen tarjouskilpailu, muut 
ostot kilpailutetaan vuokrasopimus-
pohjaisesti.

 EC7 Paikalliset rekrytoinnit Lähes kaikki VR-konsernin toimipis-
teet  Suomessa. Ulkomaisiin rekrytoitu  
 paikallisia, mutta osuus VR:n koko 
 henkilöstöstä pieni.

 EC8 Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat 80, 83–84

Ympäristötunnusluvut
 EN1 Materiaalien käyttö 66 Käytetyt kemikaalit ja metallit  

raportoitu. Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö 65 Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN3 Välitön energiankulutus 63, 64, 66
 EN4 Välillinen energiankulutus 64, 66 Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN5 Energiankäytön säästötoimet 62–63
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GRI:n soveltaminen 
 Raportoitu GRI:n mukaisesti
 Raportoitu osittain GRI:n mukaisesti
 Ei raportoitu, ks. Kommentti-kenttä

Sivu Kommentti
 EN6 Aloitteet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden ja  

palvelujen kehittämiseksi
62–63

 EN8 Vedenotto 66 Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta omistetut, vuokratut ja  

hallinnoidut maa-alueet
VR-konserni ei omista ko. alueita.  
Liikennevirasto hallinnoi rataverkkoa.

 EN12 Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla VR-konserni ei omista ko. alueita.  
Liikennevirasto hallinnoi rataverkkoa.

 EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt 25, 85 SLL-hanke
 EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt 63, 66 Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Välillisten päästöjen merkitys suhteessa 

EN16-päästöihin epäolennainen.
 EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 60–63
 EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei olennainen, otsoni katoa aiheuttavat 

aineet korvattu.
 EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan 66 Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN21 Päästöt veteen ja jätevedet 64 VR-konsernilla ei ole päästöjä vesistöön, 

sillä    jätevedet ohjataan kunnalliseen  
puhdistukseen.

 EN22 Jätteet lajeittain ja käsittelyn mukaisesti 66 Lisätietoja www.vrgroup.fi
 EN23 Merkittävien kemikaali- ja öljyvuotojen määrä 64
 EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen 62–63
 EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleen käyttö Ei olennainen VR-konsernin toiminnassa.
 EN28 Ympäristörikkomukset 64

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
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RIIPPUMATON VARMENNUSRAPORTTI

VR-konsernin johdolle
Olemme VR-Yhtymän johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun 
varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet 
VR-Yhtymän Vuosiraportin 2010 sisältämät tiedot sekä VR:n 
verkkosivustolla esitetyt, erikseen merkityt vastuullisuustiedot 
raportointiajanjaksolta 1.1.–31.12.2010 (molemmat myöhemmin 
”Vastuullisuusraportointi”).

VR-Yhtymän johto vastaa varmennuksen kohteena olevien tieto-
jen laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) 
Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti 
sekä esitetyistä luvuista ja lausumista ja niihin liittyvien tietojen 
keräämisestä.

Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden 
antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös 
varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme toteuttaneet 
toimeksiannon KHT-yhdistyksen Muut varmennustoimeksiannot 
kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon 
kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus -varmen-
nusstandardin 3000 mukaisesti. Muun ohessa tämä standardi 
edellyttää, että toimeksiannon toteuttajalla on riittävä erityisosaa-
minen, taidot sekä ammatillinen osaaminen varmennettavien 
tietojen ymmärtämiseen ja varmentamiseen ja että toimeksian-
non toteuttaja noudattaa Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n 
ammattieettisiä periaatteita riippumattomuuden turvaamiseksi. 

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initia-
tive (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) –ohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon varmen-
nustoimeksiannon kohteena olevien, vastuullisuuteen liittyvien 
tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä 
koskevat rajoitukset. VR-Yhtymän Vastuullisuusraportoinnissa 
esitettyjä tietoja tulee arvioida yhdessä VR-Yhtymän antamien 
tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien 
selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi arvioitaessa VR-Yhtymän suoriutumista määrittele-
miensä vastuullisuuteen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. 
VR-Yhtymän taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimi-
seksi tulee tutustua VR-Yhtymän tilintarkastettuun tilinpäätökseen 
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet  
ja johtopäätökset
Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoi-
tettu varmuus siitä, ovatko varmennustoimeksiannon kohteena 
olevat tiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) 
Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti 

esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan 
tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä 
on laatia Vastuullisuusraportoinnissa esitetyt tiedot, soveltamalla 
analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetel-
miä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllä mai-
nitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia 
kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä 
vuoksi siinä saavutetaan alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat  
toimenpiteet:

• Haastatelleet viisi (5) ylimmän johdon edustajaa, vahvistaak-
semme ymmärrystämme VR-Yhtymän vastuullisuuden yhtey-
destä VR-Yhtymän liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin,  
sekä vastuullisuudelle asetetuista tavoitteista;

• Arvioineet Vastuullisuusraportoinnissa esitettyjen tietojen 
keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan 
prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja, 
sekä tutkineet niihin liittyviä VR-Yhtymän sisäisiä dokumentteja;

• Verranneet Vastuullisuusraportoinnissa esitettyjä tietoja niiden 
taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjes-
telmiin sekä dokumentointiin;

• Arvioineet Vastuullisuusraportoinnin yhdenmukaisuutta  
GRI-ohjeiston periaatteiden kanssa;

• Käyneet läpi Vastuullisuusraportoinnissa esitetyt tiedot ja väittä-
mät, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä;

• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä otos-
pohjaisesti konsernin tietojärjestelmistä ja yhtiöiltä saaduista 
alkuperäisistä numeerisista tiedoista;

• Suorittaneet kaksi yksikkökohtaista arviointia kohteissa, jotka 
valittiin sekä laadulliset että numeeriset tiedot huomioivan 
riskianalyysin perusteella.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut 
seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksi-
annon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan 
 Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guide-
lines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti esitetty.

Helsinki, 3. maaliskuuta 2011
KPMG OY AB

Petri Kettunen Nina Killström
KHT  yritysvastuuasiantuntija
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TILASTOTIETOJA

Logistiikka 2010 2009 Muutos- 2008 2007 2006
Kuljetusmäärät, 1 000 t %    1)

Junaliikenne 35 795 32 860 8,9 41 937 40 288 43 560
    Kotimainen 23 249 21 360 8,8 25 484 26 204 25 959
    Kansainvälinen 12 545 11 500 9,1 16 453 14 084 17 601
         Itäinen 7 429 6 806 9,2 11 208 9 924 12 590
         Transito 4 831 4 426 9,2 4 798 3 543 4 238
         Läntinen 285 268 6,5 448 617 773
Autoliikenne 7 919 6 748 17,4 8 971 10 150 9 859
Yhteensä 43 714 39 608 10,4 50 908 50 438 53 419

Junaliikenteen tonnikilometrit, milj.
    Kotimainen 6 915 6 141 12,6 7 588 7 581 7 375
    Kansainvälinen 2 835 2 731 3,8 3 189 2 852 3 685
         Itäinen 1 234 1 274 -3,2 1 688 1 643 2 135
         Transito 1 541 1 397 10,3 1 386 1 028 1 332
         Läntinen 60 60 0,7 115 181 218
Yhteensä 9 750 8 872 9,9 10 777 10 434 11 060

Matkustajaliikenne
Matkat, 1 000 matkaa 
Junaliikenne 68 950 67 555 2,1 69 937 66 685 63 803
    Kaukoliikenne 13 399 13 116 2,2 13 767 12 944 12 554
         Kotimainen 13 053 12 766 2,3 13 335 12 545 12 217
         Kansainvälinen 346 350 -1,3 432 399 337
    Lähiliikenne 55 551 54 439 2,0 56 170 53 741 51 248
         HSL 43 161 42 325 2,0 43 860 42 255 41 224
         Muu 12 391 12 114 2,3 12 310 11 486 10 024
Autoliikenne 22 731 18 479 23,0 17 012 14 443 14 107
Yhteensä 91 681 86 034 6,6 86 949 81 128 77 910

Junaliikenteen henkilökilometrit, milj. 
    Kaukoliikenne 3 073 3 006 2,2 3 164 2 951 2 801
         Kotimainen 2 983 2 915 2,3 3 052 2 848 2 708
         Kansainvälinen 90 91 -1,3 112 103 93
    Lähiliikenne 886 870 1,9 888 827 740
         HSL 410 402 2,0 417 401 392
         Muu 476 468 1,9 472 425 348
Yhteensä 3 959 3 876 2,1 4 052 3 778 3 540

VR-konsernin henkilökunta 11 909 12 376 -3,8 12 516 12 540 12 663

Junaliikenteen energian käyttö, %
Sähkö 84,9 84,9 - 83,1 83,3 79,9
Dieselpolttoneste 15,1 15,1 - 16,9 16,7 20,1

Vetokaluston lukumäärä
Sähköveturit 156 156 0,0 156 156 156
Dieselveturit 224 224 0,0 235 245 249
Sähkömoottorijunat 2) 152 149 2,0 148 148 147
Dieselmoottorijunat 16 16 0,0 16 16 16

Vaunuston lukumäärä
Tavaraliikenteen vaunut 10 464 10 524 -0,6 10 934 10 790 10 971
Matkustajaliikenteen vaunut 1 071 1 033 3,7 1 035 1 024     3) 1 091

Tavaravaunuston tasearvo vuoden 2010 lopussa 116,8 M€.  

Suomen rataverkko 4)

Ratapituus, ratakm 5 919 5 919 0,0 5 919 5 899 5 905
    Sähköistetty ratapituus 3 073 3 067 0,2 3 067 3 047 3 047
Raidepituus, raidekm 8 862 8 847 0,2 8 848 8 816 8 830

1) Muutos-% viittaa muutokseen vuodesta 2009 vuoteen 2010.
2) Sisältää Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n omistamat Sm5-junat ja Oy Karelian Trains Ltd:n omistamat Allegro-junat.
3) Muutos tilastoinnissa vuodesta 2007 alkaen.
4) Liikenneviraston omistama rata.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2010

Markkinatilanne ja toimintaympäristö
Talouden yleisen suhdannetilanteen muutokset vaikuttavat VR:n 
liiketoimintoihin eri tavoin. Logistiikassa ja infrarakentamisessa 
vaikutukset näkyvät lyhyemmällä viiveellä kuin matkustajaliiken-
teessä. Kertomusvuonna Suomen talous oli toipumassa taantu-
masta. Suomen bruttokansantuote kääntyi kasvuun, teollisuustuo-
tannon volyymit lähtivät nousuun, ja vienti Suomesta elpyi.

VR:n logistiikan kuljetusmäärät koostuvat lähes kokonaan puu- ja 
paperiteollisuuden, mekaanisen ja kemiallisen puunjalostus-
teollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden kuljetuksista. 
Varsinkin puu- ja paperiteollisuuden sekä puunjalostusteollisuuden 
tuotantomäärät kasvoivat viime vuonna, mikä nosti logistiikan 
kuljetusmääriä. 

Venäjän merkitys rautateitse tapahtuvaan tavaraliikenteeseen 
on merkittävä, koska noin 40 % kuljetusmääristä on ollut Venä-
jän rajan ylittävää tuonti-, vienti- ja transitoliikennettä. Venäjän 
liikenteeseen vaikuttavat erityisesti Venäjän omat kauppapoliittiset 
toimet ja rautatierahtien kehitys. Muutokset voivat olla äkillisiä, jol-
loin liikenteen määrät ovat vaikeammin ennakoitavissa. VR:n omat 
mahdollisuudet vaikuttaa Venäjän-liikenteen määriin ovat rajoitetut.

Matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa 
kulutus- ja matkustustottumukset, väestön alueellinen jakautu-
minen, eri liikennemuotojen väylästöjen ja liikennepalveluiden 
kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys. 

Tärkeimmät matkustajaliikenteen kysyntään vaikuttavat tekijät 
ovat kaukoliikenteessä nopeat aikataulut ja aikataulunmukainen 
liikenne. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä tärkeimpiä tekijöitä 
ovat tiheän vuorotarjonnan lisäksi varsinkin junaliikenteessä 
syöttöliikenteen järjestäminen asemille, pysäköintipaikkojen 
riittävä määrä ja pitkällä aikavälillä radanvarsialueiden kaavoitus 
asuinkäyttöön. Näistä useimmat asiat ovat muiden kuin VR:n 
välittömällä vastuulla. 

Ratojen infrastruktuurin kunto vaikuttaa junaliikenteen kehittä-
miseen. Panostus liikenteen infrastruktuuriin vaikuttaa radan-
rakentamisen ja kunnossapidon toimintaympäristöön. Valtion 
rahoitus rataverkon ylläpitoon ja rakentamiseen on vähentynyt 
dramaattisesti viime vuosien aikana, millä on ollut merkittävä 
negatiivinen vaikutus VR-konsernin infrarakentamisen toimialaan 
sekä erityisesti matkustajaliikenteen täsmällisyyteen. Rahoituksen 
riittämättömyyden takia muun muassa ratojen korjaamista rou-
tavaurioiden ehkäisemiseksi ei ole viime vuosina tehty riittävästi. 
Vuonna 2010 routavaurioita oli ennätyksellisesti 1 050 kilometrin 
matkalla. Lisäksi supistuvat infrarakentamisen markkinat kiristävät 
kilpailua radanrakentamisessa ja kunnossapidossa. 

Ympäristöystävällisen raideliikenteen kehittämisedellytysten 
paran tamiseksi VR on aktiivisesti yhteydessä poliittisiin ja kunnal-
lisin päätöksentekijöihin. 

Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema 
Konsernin liikevaihto oli 1 422,6 miljoonaa euroa (1 391,9 M€). 
Logistiikan liikevaihto nousi merkittävästi sekä rautatie- että 
auto liikenteessä, kun yleinen taloudellinen tilanne elpyi. Rautatie-
liikenteen liikevaihto kasvoi 11 % ja autoliikenteen 18,1 %. Matkus-
tajaliikenteen liikevaihto nousi junaliikenteessä maltillisesti, 2,7 %. 
Linja-autoliikenteessä nousu oli 10,1 %. Linja-autoliikenteessä 
voitettiin pääkaupunkiseudulla useita uusia linjoja kilpailutuksissa, 
ja liikevaihdon kasvu muodostuu pääasiassa näiden vaikutuksesta. 
Infrarakentamisen liikevaihto laski 48,0 miljoonaa euroa (15,2 %). 

Konsernin liikevoitto oli 43,1 miljoonaa euroa (28,9 M€) ja tilikau-
den voitto 30,0 miljoonaa euroa (18,4 M€). Tulosparannus oli mer-
kittävä. Tulosparannukseen vaikuttivat oleellisesti kuljetusmäärien 
kasvu logistiikassa, kustannustason pysyminen maltillisena sekä 
hyvä kustannusten hallinta. 

Vuoden 2010 tulosta rasitti ratamaksujen 10 % korotus, jonka 
vaikutus oli noin 4 miljoonaa euroa. Energiakulujen osuus on 
merkittävä, ja kertomusvuonna kuluja nostivat kylmän talven ja 
lisääntyneen liikenteen aiheuttama energiakulutuksen tarve sekä 
edellisvuotta  korkeampi hintataso. Henkilöstökulujen vähenemi-
nen johtui eläkekulujen ja muiden henkilösivukulujen laskusta. 
Eläkekulujen lasku johtui suurimmalta osaltaan VR Eläkesäätiöltä 
saadusta kannatusmaksun palautuksesta.

Poistojen kokonaismäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 
2009 poistettiin Transpoint-yhtiöiden ulkomaisten tytäryhtiöiden 
liikearvo 4,5 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia eriä vuonna 2010 
olivat muutospooliin liittyvät uudelleenjärjestelykulut 4,8 miljoo-
naa euroa (4,1 M€).

Vuosina 2009 ja 2010 VR-Yhtymä osallistui ratojen kunnossapidon 
ja rakentamisen rahoittamiseen 40 miljoonalla eurolla kumpana-
kin vuonna. 

Konsernin rahoitusasema säilyi koko tilikauden vahvana. Likvidit 
varat olivat vuoden lopussa 170,8 miljoonaa euroa (149,3 M€). 
 Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli 0,4 miljoonaa euroa 
(1,5 M€) positiivinen. Rahoitusnetto oli alhaisella tasolla yleisestä 
rahoitustilanteesta ja korkotasosta johtuen. Pitkäaikaista lainaa ei 
otettu. Tilinpäätöshetkellä ei ollut ulkona olevia yritystodistuksia. 

Konserni ei maksanut osinkoja vuodelta 2009. 

Liitetietojen kohdassa 24 on esitetty muut tunnusluvut.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
VR-konsernin strategiaa on kertomusvuoden aikana selkiytetty ja 
täsmennetty. Strategisena päätavoitteena on kannattavan kasvun 
aikaansaaminen toimintoja tehostamalla ja liiketoimintoja laa-
jentamalla. Laajenemisen yhtenä tärkeimmistä alueista nähdään 
suuntautuminen Venäjälle.



81

VR-konsernissa vuonna 2009 käynnistetty vuoteen 2012 kestävä 
muutosohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan. Muutos-
ohjelman tavoitteena on vastata muuttuviin markkinatilanteisiin 
ja kysynnän muutoksiin. Tavoitteena on parantaa VR-konsernin 
pitkän aikavälin kannattavuutta, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 
100 miljoonaa euroa. Kannattavuuden parantaminen edellyttää 
merkittäviä kustannussäästöjä ja liiketoiminnan kasvattamista. 
Ohjelman henkilöstövaikutuksiksi on arvioitu 1 200 henkilön 
vähen nystarve. Henkilöstövähennykset on toteutettu pääasialli-
sesti eläkkeelle siirtymisten ja uudelleensijoittamisen avulla sekä 
muutospoolia hyväksikäyttäen. Muutosohjelman aikana henkilös-
tön luonnollinen poistuma on noin 1 300 henkilöä. 

Muutosohjelman toteuttamiseksi on logistiikkatoiminnoissa tehty 
uudelleenorganisointia sekä toiminnan tehostamista. Matkusta-
jaliikenteessä on tehty päätökset uuden kaluston hankkimiseksi, 
joilla parannetaan asiakaspalvelua ja asiakkaiden matkustusko-
kemusta. Kertomusvuoden aikana tehtiin päätös 150 miljoonan 
euron kalustohankinnoista matkustajaliikenteeseen. Hallinnon 
tukitoimintojen tehostaminen aloitettiin keskittämällä ne konser-
nitasoisiksi toiminnoiksi ja palvelukeskuksiksi. 

Muutosohjelmaan liittyen VR-Yhtymän tuotantoyksikössä käyn-
nistettiin laaja kehittämishanke. Kehittämishankkeen tavoitteena 
on tehostaa junakaluston kunnossapitoverkostoa ja sen toimintaa. 
Hanke käsittää koko kunnossapitotoiminnan varikoilla sekä juna-
kaluston tuotantotoiminnan konepajoilla. 
 
Yritysilmeen uudistusta jatkettiin vuonna 2010. Uusi matkustaja-
liikenteen kaluston ilme on väritykseltään valkovihreä. Kaluston 
ulkoasu muuttuu sekä kaluston uusimisen myötä että vanhan 
kaluston määräaikaiskunnostusten yhteydessä. Syksyllä lansee-
rattiin uusi VR-konsernin visuaalinen ilme sekä uudet brändit. 
Logistiikan uuteen VR Transpoint -brändiin yhdistettiin raideliiken-
teen VR Cargo  ja autoliikenteen Transpoint. VR-Rata otti käyt-
töön nimen  VR Track, ja koko VR-konserni sai brändinimekseen 
VR Group. Henkilöliikennedivisioonan nimi muuttui matkustaja-
liikenteeksi, ja sen bränditunnukseksi tuli VR. Brändiuudistuksen 
yhteydessä myös logot saivat uudistetun muodon.

Merkittävimmät liikenteeseen haitallisesti vaikuttaneet tapahtu-
mat kertomusvuonna olivat Helsingin rautatieasemalla tapahtunut 
törmäysonnettomuus, lähijunan suistuminen Helsingin ratapihalla 
sekä Rekolan asemalla sijaitsevan sähkökeskuksen tuhopoltto.

Tammikuussa sattuneessa törmäysonnettomuudessa Ilmalan vari-
kolta veturin työntämänä tulleen junarungon neljä vaunua irtosivat 
pysähtyneestä junarungosta. Vaunut lähtivät asemalle viettävän 
raiteen johdosta liikkeelle ja törmäsivät laiturin päätepuskimeen 
sekä siitä edelleen hotellirakennuksen rakenteisiin. Kiinteistölle ja 
kalustolle aiheutui onnettomuudessa aineellisia vahinkoja. 

Suistumisonnettomuudessa lähijuna ajautui pois raiteilta Helsingin 
päärautatieasemalle tullessaan, mikä aiheutti kalustolle ja raiteis-
toille sekä raiteistojen sähkölaitteille vaurioita. Suistumisen syynä 
oli vaihteen kääntyminen junan alla.

Onnettomuuksissa ei syntynyt henkilövahinkoja. Molemmilla 
tapahtumilla oli välitön vaikutus koko junaliikenteeseen, koska lii-
kenne jouduttiin väliaikaisesti lopettamaan, ja tapahtumapaikalla  
täytyi käyttää alennettua nopeutta. Liikennettä ovat haitan-
neet myös Liikenneviraston vastuulle kuuluvassa Helsingin 
asetinlaitteessa  olleet toistuvat häiriöt.

Törmäysonnettomuuden jälkeen VR tarkensi välittömästi turval-
lisuusohjeitaan. Lisäksi Liikennevirasto tekee Helsingin ratapihan 
asema-alueelle turvallisuutta lisääviä muutoksia hankkimalla 
uudet törmäysvahvistetut päätepuskimet sekä lisäämällä turva-
laitteistoja ratapiha-alueelle.

VR-konsernin henkilöstön lakisääteinen eläketurvan hoita-
minen ja vakuutuskanta (VR Eläkesäätiön B-osasto) siirrettiin 
VR Eläke säätiöstä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 
vuoden vaihteessa 31.12.2009. Lisäeläketurva hoidetaan edelleen 
VR Eläkesäätiön A-osastossa, eikä lisäeläketurvaan tehty muutok-
sia. Lisäeläketurvan piiriin ei ole otettu uusia jäseniä vuoden 1995 
jälkeen. VR Eläkesäätiön eläkevastuu on 582,7 miljoonaa euroa, 
josta varauksena eläkkeiden tulevia indeksikorotuksia varten on 
66,9 miljoonaa euroa. Eläkevastuu on täysimääräisesti katettu. 

Joulukuussa 2010 aloitettiin säännöllinen nopeajunaliikenne 
Allegro-junilla Helsingin ja Pietarin välillä. Liikenne aloitettiin 
kahdella päivittäisellä junavuorolla sekä Helsingistä että Pietarista.  
Tarkoituksena on lisätä vuoroja neljään keväällä 2011, jolloin päi-
vän aikana tehtävä matka Pietariin tulee mahdolliseksi. Allegro-
junat on hankkinut VR-Yhtymä Oy:n ja Venäjän rautateiden OAO 
RZD:n omistama yhteisyritys Oy Karelian Trains Ltd. 

Logistiikka 
VR-konsernissa logistiikasta vastaa VR Transpoint. VR Trans-
pointissa hoidetaan junakuljetuksia ja maanteiden kappale-
tavarakuljetuksia (kappaletavaralogistiikka) sekä massatavara-
kuljetuksia ja varastointia (massatavaralogistiikka). Transpoint 
Inter national (FI) Oy ulkomaisine tytäryhtiöineen hoitaa kansain-
välistä tavaraliikennettä maanteillä. 

Logistiikan liikevaihto kasvoi Suomen taloudellisen tilanteen elpy-
essä. Logistiikan kokonaisliikevaihto nousi 19,0 % ja oli 576,0 mil-
joonaa euroa (505,5 M€). Rautatielogistiikan liikevaihto konser-
niyhtiöille myynti mukaan lukien oli 331,1 miljoonaa euroa (298,4 
M€) ja maantielogistiikan liikevaihto 252,4 miljoonaa euroa (214,6 
M€). Rautatielogistiikan liikevaihdon nousu oli 7,9 % ja autolii-
kenteen 18,8 %. Maantielogistiikassa tehtiin kertomusvuonna 
kaksi yritysostoa. Ostettujen yritysten vaikutus liikevaihtoon oli 
kertomusvuonna 8,9 miljoonaa euroa.

Rautatieliikenne
Rautatielogistiikan kuljetusmäärä nousi edellisvuoteen verrattuna  
8,9 % ja oli 35,8 miljoonaa tonnia. Tästä kotimaan liikenteen 
osuus oli 23,2 miljoonaa tonnia ja kansainvälisen liikenteen osuus 
12,5 miljoonaa tonnia. Kotimaan liikenteessä kasvua oli 8,8 % ja 
kansainvälisessä liikenteessä 9,1 %. Kansainvälisellä liikenteellä 
tarkoitetaan liikennettä, joka kulkee rajan yli junalla tai juna-
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lautalla. Tästä valtaosa on Suomen ja Venäjän kahdenvälistä 
liikennettä tai transitoliikennettä Suomen kautta muihin maihin. 

Kotimaan liikenteessä suurin tavararyhmä oli metsäteollisuuden 
kuljetukset, jotka kasvoivat 5,5 % edellisvuoteen verrattuna. 
Seuraaviksi suurimmat tavararyhmät ovat metalli-  ja kemian-
teollisuuden  kuljetukset, joista metalliteollisuuden kuljetusmäärä 
kasvoi 21,2 % ja kemianteollisuuden kuljetus määrä 22,5 %.

Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä transitoliikenne mukaan 
luettuna kasvua oli 9,1 %. Metsäteollisuuden kuljetukset kasvoivat 
30,5 %. Nousu kuljetusmäärissä johtui pääasiassa puukuljetusten 
lisääntymisestä. Kemianteollisuuden kuljetukset vähenivät 7,4 % 
ja metalliteollisuuden kuljetukset kasvoivat 18,9 %.

Transitoliikenteessä kuljetusmäärät kasvoivat edellisvuoteen 
verrattuna 9,2 %. Suurimmaksi osaksi liikenne on Venäjän 
teollisuusraaka-aineiden vientiä Länsi-Eurooppaan, ja se koostuu 
metalliteollisuuden ja kemianteollisuuden kuljetuksista. 

Niin sanotut suorat junakuljetukset Suomen ja läntisen Euroo-
pan maiden välillä nousivat 6,5 % pysyen noin 0,3 miljoonassa 
tonnissa. Länteen suuntautuvista junakuljetuksista runsas puolet 
hoidettiin junalautoilla Ruotsiin. Muu osa oli Tornion kautta suun-
tautuneita kuljetuksia.

Konttiliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä kuljetettiin 22 703 TEU 
(25 037 TEU) (1 TEU = 20 jalan kontti). Laskua oli 9,3 %. Suomen 
ja Venäjän väliseksi konttiliikenteeksi katsotaan myös Kaukoidän 
(lähinnä Etelä-Korea, Japani ja Kiina) ja Suomen välinen liikenne . 
Kaukoidän liikennemäärissä kasvua oli vuoden 2010 aikana 1 459 
TEU:sta 1 536 TEU:hun. Konteissa kuljetetaan Kaukoitään metsä-
teollisuuden tuotteita ja Venäjälle autojen kokoonpano- ja vara-
osia. Suomeen tuodaan konteissa kulutuselektroniikkaa.

VR-Yhtymän sisäisen laskennan mukainen rautatielogistiikan 
liiketulos oli 5,2 miljoonaa euroa tappiollinen (-31,1 M€). Tulos-
parannus on huomattava, ja siihen vaikutti merkittävästi kulje-
tusmäärien nousu vuodesta 2009 sekä kustannusten pysyminen 
kohtuullisella tasolla. Tulosparannuksesta huolimatta tulos on 
edelleen heikolla tasolla. Kuljetusten keskimatka laski viime 
vuoden 270 kilometristä 263 kilometriin. Matkojen muutos johtui 
asiakkaiden kuljetustarvemuutoksista. Rautatielogistiikan vuoden 
2009 markkinaosuus oli tilastokeskuksen mukaan 24,1 % (25,3 % 
vuonna 2008) kotimaisesta tavaraliikenteestä, joka on hieman alle 
pitkän aikavälin 25 %:n keskiarvon. Vuoden 2010 markkinaosuus 
saadaan toisella kvartaalilla. 

Autoliikenne
Kuljetusmäärät olivat 7,9 miljoonaa tonnia (6,8). Kotimaan kap-
paletavarakuljetukset kasvoivat 5,2 % ja massatavarakuljetukset 
14,2 %. Autoliikenteen kasvu johtui yleisen taloudellisen tilanteen 
paranemisesta Suomessa. Ulkomaanyhtiöissä, joiden kuljetuk-
set ovat kappaletavarakuljetuksia, kuljetukset kasvoivat 61,7 %. 
Ulkomaan kuljetusten voimakas kasvu johtuu merkittävien uusien 
asiakkuuksien saamisesta sekä yritysostosta.

Kuljetuspalvelujen kehittäminen tavaraliikenteessä 
Konsernin muutosohjelmaan liittyen logistiikkatoiminnoissa keski-
tyttiin kertomusvuonna voimakkaasti koko kuljetusjärjestelmän 
ja asiakaspalvelumallien uudistamiseen tavaraliikenteen asiakas-
palvelun ja kannattavuuden parantamiseksi. Junaliikenteessä 
paino piste oli rataverkon ja maantieliikenteessä terminaaliverkos-
ton tehokkaan käytön varmistamisessa. Myynti- ja asiakaspalvelu-
organisaatioita uudistettiin siten, että kokonaisvaltaisten kuljetus-
palvelujen tarjoaminen asiakkaille yksinkertaistuu ja helpottuu.

Logistiikkadivisioonassa käytiin kertomusvuonna muutosohjelmaan 
liittyen yhteistoimintamenettelyn mukaisia neuvotteluja. Yhteis-
toimintaneuvottelut ovat koskeneet rautatielogistiikan ratapiha-
toimintoja ja junatoimistoja, joiden kehittämiseksi käynnistettiin 
vuonna 2009 laaja hanke. Yhteistoimintaneuvotteluiden vähentä-
mistarpeeksi arvioitiin kaikkiaan yhteensä 450 henkilötyövuotta. 
Hankkeen johdosta vuoden 2010 aikana rautatielogistii kasta on 
lakannut noin 100 työtehtävää. Hanke jatkuu vuonna 2011.

Logistiikkadivisioonan liiketoimintaa vahvistettiin yritysostoilla, 
jotka suuntautuvat uusille logistiikka-alueille. Kesäkuussa han-
kittiin Avain-Trans Oy, jonka liikevaihto oli vuonna 2010 noin 5 
miljoonaa euroa. Avain-Trans Oy:n avulla päästään aloittamaan 
jakelulogistiikkaa Venäjällä Moskovan ja Pietarin alueilla sekä 
tarjoamaan logistiikka- ja maantiekuljetuspalveluja Suomesta 
Venäjälle ja muihin IVY-maihin. Hankinta on tärkeä päänavaus 
Venäjän logistiikkamarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämiselle.

Heinäkuussa hankittiin suomalaisen Speedyex Oy:n koko osake-
kanta, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli noin 12 miljoonaa euroa. 
Yhtiö on erikoistunut kierrätyslogistiikan lisäksi rakentamis- ja 
kaupan logistiikkapalveluihin. Yritysoston avulla aloitetaan logis-
tiikkapalvelujen tarjoaminen kasvavilla kierrätysmarkkinoilla.

Rautatieliikenteessä Venäjän merkitys liikenteen rakenteeseen 
ja kaluston käyttöön on oleellinen. Venäjältä tulevassa raakapuu-
tuonnissa puutullien taso vaikuttaa tuontiin merkittävästi. Tullien 
määrän ollessa korkea tuonti korvautuu kotimaisella puulla. 
Venäjältä tuleva raakapuu kuljetetaan venäläisellä kalustolla ja 
kotimaan puunkuljetukset suomalaisella kalustolla. Venäjän tuon-
nin rakenteen muutoksella on vaikutusta myös kaluston käyttöön. 
Koti maan osuuden kasvaessa logistiikassa on panostettu tavara-
vaunukaluston tarpeen suunnitteluun ja kaluston riittävyyteen. 

Matkustajaliikenne
VR-konsernissa matkustajaliikennettä hoitaa VR rautateillä ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab sekä Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 
maanteillä. Matkustajaliikenteellä on linja- ja sopimusliikennettä 
sekä tilausliikennettä.
 
Matkustajaliikenteen kokonaisliikevaihdon kasvu oli kertomus-
vuonna maltillista. Kokonaisliikevaihto oli 483,9 miljoonaa euroa 
(464,3 M€). Junaliikenteen liikevaihto konserniyhtiöille myynti 
mukaan lukien oli 423,0 miljoonaa euroa (411,7 M€) ja Pohjolan 
Liikenne -yhtiöiden liikevaihto 57,3 miljoonaa euroa (52,0 M€). 
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Juna liikenteen liikevaihdon nousu oli 2,6 % ja autoliikenteen 
10,1 %. Linja-autoliikenteen kasvua vauhdittivat pääkaupunki-
seudulla voitetut uudet linjat. 

Junaliikenne
Junaliikenteen liikevaihto mukaan lukien myynti konserniyhtiöille 
oli 423,0 miljoonaa euroa (411,7 M€). Liikevaihdosta 52,4 mil-
joonaa euroa (53,1 M€) oli HSL:n ostamaa sopimusliikennettä ja 
40,1 miljoonaa euroa (40,9 M€) liikenne- ja viestintäministeriön 
ostamia matkustajaliikennepalveluja.

Myyntikanavittain tarkasteltuna junaliikenteessä verkkolipun-
myynti kasvoi edelleen voimakkaasti. Verkkokaupan osuus kauko-
liikenteen myynnistä oli koko vuoden osalta noin 20,6 %. Muiden 
kanavien kuin asemien lipunmyynnin osuus on 45,6 %. Asemien 
ja internetin lisäksi lippuja voi ostaa lipunmyyntiautomaateista, 
junista sekä jälleenmyyjiltä. Lisäksi lippuja voi lunastaa kaikilta 
R-kioskeilta. 
 
Matkustajaliikenteessä matkojen määrä oli 68,9 miljoonaa, jossa 
on kasvua 2,1 %. Kaukoliikenteen matkamäärä kasvoi 2,2 % ja 
oli 13,4 miljoonaa. Kaukoliikenteen keskimatka oli viime vuoden 
tasolla 228 (228) kilometriä. Kaukoliikenne käsittää matkan pituu-
desta riippumatta kaikki muut kuin pääkaupunkiseudun lähiliiken-
teen junissa tehdyt matkat. Suomen ja Venäjän välisessä matkus-
tajaliikenteessä tehtiin 345 600 matkaa, jossa oli vähennystä 1,3 %. 

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä tehtiin 55,5 miljoonaa mat-
kaa. Kasvua edellisvuoteen oli 2,0 %. Tästä HSL-alueen matka-
määrä oli 43,2 miljoonaa, jossa oli kasvua 2,0 %. 

VR-Yhtymän sisäiseen laskentaan perustuva matkustajaliikenteen 
liikevoitto rautatieliikenteessä oli 30,8 miljoonaa euroa (27,9 M€). 
Rautateiden markkinaosuuden kehityksestä vuonna 2010 kotimai-
sessa julkisessa liikenteessä ei tässä vaiheessa ole tietoa, koska 
viralliset tilastot valmistuvat vasta myöhemmin. Vuonna 2009 
rautateiden markkinaosuus nousi hieman vuodesta 2008 ja oli 
34,9 % (34,2 %). 

Linja-autoliikenne
Pohjolan Liikenteen matkustajaliikenteessä kuljetettiin 22,7 mil-
joonaa matkustajaa, mikä oli 23,0 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Matkustajamäärien nousu johtui pääkaupunkiseudulla 
voitetuista uusista linjoista. 

Liikennepalvelujen kehittäminen  
matkustajaliikenteessä
Junaliikenteen organisaatiota täsmennettiin kertomusvuonna. 
Henkilöstöresurssien suunnittelu keskitettiin ja siinä vahvistettiin 
asiakaspohjaista työvuorosuunnittelua. Myynti- ja markkinointi-
organisaatio muuttui kaupalliseksi yksiköksi. Vuoden 2011 alussa 
luovuttiin myynnin alueorganisaatiosta, ja asemien myyntitoiminta 
siirtyi keskitettyyn kaupalliseen yksikköön. Vuoden aikana juna-
myynnissä aloitti osa-aikaisia junamyyjiä, jotka toimivat junissa 
konduktöörien rinnalla. Osa-aikaisuudella tehostetaan henkilöstön 
käyttöä ja lipunmyyntiä sekä parannetaan asiakaspalvelua junissa. 

Lippujen saatavuuden parantamiseksi asemilla jatkettiin uusien 
lipunmyyntiautomaattien käyttöönottoa. Automaattien määrä 
kaksinkertaistettiin, ja vuoden lopulla niitä oli käytössä noin 120 
kappaletta. Automaatteja on asennettu 30 sellaiselle paikkakun-
nalle, joissa ei ole aiemmin ollut VR:n lipunmyyntiä.

Kertomusvuoden helmikuussa tehtiin päätökset noin 150 mil-
joonan euron investoinneista henkilöliikennekalustoon. Inves-
toinnit ajoittuvat vuosille 2011–2014. Investoinneilla hankitaan 40 
kaksikerroksista InterCity-vaunua, 15 kaksikerroksista ravintola-
vaunua ja 12 ohjausvaunua. Ohjausvaunuissa yhdistyvät veturin 
ja InterCity-matkustajavaunun ominaisuudet. Junaa voi ohjata 
molemmista päistä ilman veturinvaihtoa, mikä säästää riittämä-
töntä ratapihakapasiteettia erityisesti Helsingissä. Ratapihakapa-
siteetin vapautuminen vaikuttaa koko junaliikenteeseen ja sen 
täsmällisyyteen. Lisäksi turvallisuus ratapihalla paranee, koska 
veturinvaihdot ja kaluston kytkennät vähenevät. Investoinneilla 
nopeutetaan junakaluston uusimista matkustajaliikenteen palvelu-
tason parantamiseksi. 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin junien wlan-yhteyksien toteu-
tusta. Vuoden 2010 alusta Pendolino-junissa on ollut mahdollisuus 
käyttää wlan-yhteyttä, ja yhteyksien rakentamista on jatkettu 
kaksikerroksisiin InterCity-vaunuihin. Rautatieliikenteen hinnoit-
telu- ja lipunmyyntijärjestelmää ollaan uusimassa. Uusi järjes-
telmä otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana. Kysyntäperusteinen 
hinnoittelujärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain.

Matkustajaliikenteen täsmällisyystavoite alitettiin kaukoliiken-
teessä, jossa aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden 
junien osuus kaukoliikenteessä oli 75,8 %. Tavoitteena on 90,0 %. 
Lähiliikenteessä täsmällisyysluku oli 88,5 %, kun tavoite on 97,5 %. 
Myöhästymisraja kaukoliikenteessä on viisi minuuttia ja lähiliiken-
teessä kolme minuuttia määräasemalla. Talviongelmat ja talven 
jälkeinen ennätyksellinen routakausi sekä Helsingin ratapihan 
ahtaus vaikuttivat siihen, että täsmällisyystavoitteeseen ei päästy. 
Routavaurioita oli pahimmillaan 1050 kilometrillä koko rataverkosta. 

Kertomusvuonna on tehty mittavia investointeja ja toimenpiteitä 
yhdessä Liikenneviraston kanssa täsmällisyyden parantamiseksi. 
Viime talven kokemusten perustella Liikennevirasto ja VR-Yhtymä 
sopivat lukuisista rautateiden kunnossapitoa ja liikennöintiä paran-
tavista toimenpiteistä talveksi 2010–2011. Niiden kustannukset 
ovat noin kolme miljoonaa euroa. Suuri osa toimenpiteistä on 
jo toteutettu, ja loputkin saadaan tehtyä huhtikuun 2011 lop-
puun mennessä. Lisäksi VR-Yhtymä toteutti ennen talvea laajan 
ennakko varautumisohjelman, josta suurimpaan kohteeseen, 
 kaluston talviluotettavuuden parantamiseen investoitiin lähes 
kuusi miljoonaa euroa.

Pohjolan Liikenteellä oli kertomusvuonna sopimusliikennettä 
HSL:n toiminta-alueella Helsingin ja Espoon sisäisessä liikenteessä  
sekä seutuliikenteessä. Pohjolan Liikenne vahvisti asemiaan 
 Espoon alueella voittamalla joulukuussa kaksi uutta linjaa sisäi-
sessä liikenteessä ja yhden linjan seutuliikenteessä. Sopimus-
liikenne alkaa elokuussa 2011.
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Linja-autoliikenteen tilausajo- ja kaukoliikenteessä toimintaa 
tehostettiin vähentämällä kannattamatonta liikennettä. Tehostus 
paransi kannattavuutta. 

Matkustajaliikenteessä on käyty yhteistoimintaneuvotteluja 
toiminnan tehostamiseen liittyen. Yhteistoimintaneuvottelut ovat 
koskeneet vuonna 2010 lipunmyyntiä sekä henkilöstön käyttöä. 
Neuvotteluiden henkilöstövaikutuksiksi arvioitiin 13 työntekijää. 
Vaikutukset toteutuvat vuoden 2011 aikana.

Rataverkon rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 
VR Track Oy on infrarakentamisen ja radanpidon suunnittelu-, 
rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut älykkäiden ja 
vaativien järjestelmien osaaja. Suomen lisäksi palveluita tarjotaan 
lähialueiden markkinoille, etupäässä Ruotsiin, Venäjälle ja Baltian 
maihin.

VR Track Oy ja sen tytäryhtiöt, Insinööritoimisto Arcus Oy, 
AS VR Track Virossa, SIA VR Track Latviassa ja OOO VR Track Venä-
jällä, muodostavat VR Track -konsernin (VR Track). VR Track Oy:llä 
on sivuliike Ruotsissa ja Virossa. Latviassa ja Venäjällä ei ollut 
kertomusvuonna liiketoimintaa. Yhtiöllä on omia tuotantopaik-
koja: kiskohitsaamo sekä vaihteiden valmistusta ja kunnostusta 
Kaipiaisissa, kyllästämö Haapamäellä sekä vaihteiden valmistusta 
ja kunnostusta Pieksämäellä.

VR Trackin liikevaihto tytäryhtiöineen oli 314,5 miljoonaa euroa 
(342,2 M€). Liikenneviraston tilaamien töiden osuus liikevaih-
dosta oli noin 80 %. VR Trackin liikevoitto laski voimakkaasti ja oli 
6,8 miljoonaa euroa (26,0 M€). Liikevoiton laskun syinä ovat infra-
rakentamisen voimakas supistuminen kotimaassa sekä Ruotsin toi-
mintojen liikevoiton voimakas lasku. Kustannusrakenteen sopeutta-
misen vaikutukset eivät vielä näy kertomusvuoden tuloksessa. 

Kertomusvuoden lopussa tilauskanta oli noin 246 miljoonaa euroa 
(noin 220 M€), josta realisoituu vuonna 2011 noin 124 miljoonaa 
euroa. Tästä tilauskannasta noin 52 miljoonaa euroa koski vuo-
teen 2010 jatkettua radan peruskunnossapidon puitesopimusta. 
Sopimuksen kattavuus voi pienentyä kilpailutuksen laajentuessa 
vuosittain Liikenneviraston päätösten mukaisesti.

Merkittävimmät radanrakentamisprojektit olivat väleillä Seinä-
joki–Oulu ja Lahti–Luumäki. Lahden ja Luumäen välisen rataosan 
perusparannustyöt saatiin päätökseen loppuvuonna 2010. Maa-
rakentamisyksikkö uusi kertomusvuonna vanhoja raitiotieraiteita 
ja rakensi kokonaan uusia raiteita Helsingissä. Ruotsissa rakenta-
misurakat ovat käsittäneet muun muassa junien kohtaamispaik-
kojen rakentamista sekä ratojen sähköistämistä. Virossa saatiin 
päätökseen noin 55 kilometrin pituisen rataosan päällysrakenteen 
uusimisurakka välillä Tartto–Valga. Työ käynnistyi kesällä 2008. 

VR Trackin vastuulla oli kahdeksan Liikenneviraston kahdestatoista 
kunnossapitoalueesta sekä kolme sähkökunnossapidon neljästä 
alueesta. Ruotsissa voitettiin uusi viisivuotinen radan kunnossa-
pitourakka (Mittbanan). Kunnossapito käsittää noin 870 kilometriä 
rataa, ja kunnossapito alkaa kesäkuussa 2011.

Asiakaslähtöisemmän toimintamallin ja toiminnan tehostamisen 
tueksi VR Trackin organisaatio on uudistettu. Uusi organisaatio 
 astui virallisesti voimaan vuoden 2011 alussa. Uudessa mallissa 
asiakasvastuu on jokaisella liiketoiminnolla, jossa asiakkaan 
tarpeet voidaan tunnistaa tehokkaasti sekä tuottaa kustannuste-
hokkaita ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. 
 
Yrityksen koko henkilöstö on ollut yhteistoimintaneuvottelujen 
piirissä. Yrityksen organisaation muutosta käsittelevien neu-
votteluiden seurauksena lakkautettiin 40 työtehtävää. Vuoden 
lopulla käynnistettiin markkinatilanteen heikentymisen johdosta 
toiminnan tehostamiseen pyrkivät yhteistoimintaneuvottelut, 
joiden tuloksena yhtiö päätti lomauttaa määräaikaisesti enintään 
255 ja toistaiseksi enintään 125 henkilöä. Syynä lomautuksiin ovat 
valtion vähentyneet investoinnit rataverkkoon ja kiristynyt kilpailu 
kunnossapitomarkkinoilla.

Investoinnit ja kalustohankinnat
Konsernin investoinnit olivat 149,8 miljoonaa euroa (134,5 M€), 
josta 44,3 M€ on Liikenneviraston kanssa sovittua ratojen perus-
parannuksen rahoitusosuutta. Investoinnit junakalustoon olivat 
50,8 miljoonaa euroa (48,0 M€). Näistä merkittävimmät olivat 
tavaravaunut ja henkilöliikennekaluston saneerausluonteiset 
investoinnit. Autoliikenteen investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa 
(8,1 M€), jotka olivat suurimmalta osaltaan autokaluston korvaus-
investointeja. Infrarakentamisen pääosin kaluston hankintaan 
kohdistuvat investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa (9,0 M€). 
Muut investoinnit olivat suurimmaksi osaksi tietojärjestelmäinves-
tointeja ja kiinteistöjen perusparannusinvestointeja.

Kesäkuussa tehtiin päätös ratojen perusparannuksen rahoittami-
sesta 40 miljoonalla eurolla vuonna 2010 (40,0 M€). Rahoitus koh-
distuu Oulu−Seinäjoki-rataosuuden lisäksi Tampereen ja Oriveden 
välisen radan perusparannukseen sekä Kotolahden sataman 
ratapihan kunnostukseen. Vuonna 2010 toteutui vuoden 2009 
osuudesta noin 10 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 osuudesta 
noin 34 miljoonaa euroa. Loppuosa toteutuu vuonna 2011. 

Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus 40 kaksikerrosvaunun toi-
mituksesta. Vaunujen toimitukset ajoittuvat vuosille 2011–2012, 
jolloin ne saadaan liikennekäyttöön. Hankinnan kokonaisarvo on 
noin 73 miljoonaa euroa.

Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
Vuoden alussa Transpoint International (LV) AS (Latvia) ja Trans-
point International (LT) UAB (Liettua) fuusioitiin tytäryhtiöfuusiona 
Transpoint International (EST) AS:iin (Viro).

Huhtikuussa tehtiin omistusjärjestelyjä Transpoint International 
(EST) AS:n (Viro), Transpoint International (HU) Kft:n (Viro) ja 
Transpoint International FI Oy:n välillä. Transpoint International Kft 
oli Transpoint International AS (Viro) tytäryhtiö. Transpoint Inter-
national (HU) Kft:n vähemmistöosakkalta lunastettiin vähemmis-
töosuus, ja Transpoint International AS:n omistusosuus myytiin 
Transpoint International Fi Oy:lle. Transpoint International Kft:n 
emo on järjestelyn jälkeen Transpoint International Fi Oy. 
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Huhtikuussa Transpoint International (CZ) s.r.o.:n (Tsekki) vähem-
mistöosakkaan osuus lunastettiin yhtiölle. 

Kesäkuun lopulla Transpoint Interntional FI Oy hankki omistuk-
seensa suomalaisen kuljetusyhtiön Avain-Trans Oy:n koko osake-
kannan. Avain-Trans Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä Venäjällä.

Heinäkuun alussa Transpoint Cargo Oy osti valtakunnallisesti 
toimivan suomalaisen kuljetusyhtiön Speedyex Oy:n ja Hämeen 
Kuljetuskontti Oy:n koko osakekannan. Hämeen Kuljetuskontti Oy 
on Speedyex Oy:n tytäryhtiö. 

Joulukuun 31. päivänä 2010 fuusioitiin Transpoint Cargo Oy tytär-
yhtiöfuusiona Oy Transpoint Ab:iin. Oy Transpoint Ab fuusioitiin 
samana päivänä tytäryhtiöfuusiona VR-Yhtymä Oy:öön.

Turvallisuus
VR-Yhtymä Oy:n hallituksen vahvistama turvallisuuspolitiikka 
määrittää turvallisuustoiminnan keskeiset periaatteet ja organi-
soinnin sekä vastuut. Turvallisuustyön tavoitteena on varmistaa 
toiminnan keskeytymättömyys ja häiriöttömyys sekä estää 
asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yrityksen omaisuudelle 
aiheutuvat vahingot. VR-konsernin turvallisuustyön runkona toimii 
strategiakaudeksi vahvistettu turvallisuusohjelma, jossa määritel-
lään keskeiset tavoitteet ja kehityshankkeet. Turvallisuusohjelman 
keskeisenä tavoitteena on pitää Suomen junaturvallisuus edelleen 
EU-maiden huipputasolla. Junaturvallisuuden ja riskienhallinnan 
ohella ohjelma painottaa myös muiden yritysturvallisuuden 
osa-alueiden, kuten tietoturvallisuuden ja toimitilaturvallisuuden 
merkitystä. 

Tasoristeysonnettomuuksia sattui 33 (35), ja niissä kuoli 8 (11) 
ja loukkaantui 10 (16) henkilöä. Onnettomuuksien lukumäärä on 
kahtena perättäisenä vuonna ollut tilastoidun historian alhaisin. 
Onnettomuustutkintakeskuksen aiemmin (2007) tekemän selvi-
tyksen mukaan Suomen tasoristeysturvallisuus on ollut selvästi 
huonompi kuin monissa olosuhteiltaan maahamme verrattavissa 
maissa. Yhtenä osasyynä on arvioitu olevan autoilijoiden varoma-
ton käyttäytyminen tasoristeyksissä. Onnettomuustutkintakeskus 
on käynnistänyt alkuvuodesta 2011 uuden laajan selvityksen 
tasoristeysturvallisuudesta Suomessa. 

Ympäristö
Konsernin strategiassa ympäristöasiat ja etenkin rautatieliikenteen 
energiatehokkuus nähdään keskeisenä vahvuutena, koska VR 
pystyy tarjoamaan muita liikennemuotoja ympäristöystävällisem-
piä liikennepalveluja. Ympäristötoiminta ja ympäristövaikutusten 
huomioon ottaminen on VR-konsernissa jatkuvaa toimintaa.

VR-konsernin julkistamat ja vuoden 2012 loppuun mennessä 
toteutettavat ympäristölupaukset muodostavat konsernin ympä-
ristötoiminnan ja konserniyhtiöiden ympäristöohjelmien perustan. 
VR:n olennaisin keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on 
huolehtia rautatiekuljetusten myönteisestä kehityksestä. Muita 
keinoja ovat oman toiminnan energiatehokkuuden parantaminen 
ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Junaliikenteessä käytetään energianlähteenä sähköä ja diesel-
polttoainetta. Sähkövetoinen liikenne on huomattavasti diesel-
liikennettä energiatehokkaampaa. Junaliikenteen sähkönkulutus 
(665 GWh) on yli 80 % koko konsernin sähkönkulutuksesta. Sen 
osuus kaikista junakilometreistä on 85 % (85 %). Dieselpolttones-
teen kulutus kasvoi 7,7 % 37,8 miljoonaan litraan tavaraliikenteen 
elpymisen seurauksena. Junaliikenteessä syntyi hiilidioksidipääs-
töjä noin 101 000 tonnia (93 000 tonnia). 

Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen muodostaa 
taloudellisesti merkittävimmän osan konsernin ympäristötoimin-
nasta. Maaperän tutkimisen ja kunnostamisen kustannukset olivat 
0,6 miljoonaa euroa. VR tuki Suomen luonnonsuojeluliiton perin-
nemaisemien ja perinnebiotooppien suojelutyötä 100 000 eurolla.

Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
VR-konsernin merkittävimmät konsernitason strategiset riskit liit-
tyvät logistiikkaliiketoimintaan. Kotimaassa teollisuuden rakenne-
muutos vaikuttaa merkittävästi logistiikkakuljetuksiin. Teollisuuden 
tuotannon laskiessa ja tuotantolaitosten siirtyessä pois Suomesta 
vaikutukset kuljetusmääriin on nähtävissä lähes välittömästi. 
Logistiikka laajenee voimakkaasti Venäjälle autoliikenteessä, 
jolloin Venäjän maariskin merkitys kasvaa. Venäjällä tapahtuvat 
sääntelyt ja muutokset sääntelyissä voivat tapahtua nopeasti, 
eikä muutoksiin välttämättä pystytä valmistautumaan riittävästi 
ennakkoon.

Operatiivisen toiminnan riskit, jotka liittyvät esimerkiksi henki-
löstöön ja alihankkijoihin, ovat merkitykseltään strategisia riskejä 
vähäisempiä. Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajoitettuja lukuun 
otta matta VR Eläkesäätiön sijoitusomaisuuden sisältämää raha-
markkinariskiä. Tavanomaisia vahinkoriskejä vastaan on suojau-
duttu vakuutusturvalla. 

Junaturvallisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tasoristeys-
onnettomuudet muodostavat edelleen rautatieliikenteeseen 
kohdistuvan turvallisuusriskin. Tasoristeykset ja niiden valvonta 
kuuluvat Liikennevirastolle. Tasoristeysonnettomuuksien muodos-
tamiin riskeihin ei voida merkittävästi vaikuttaa pelkästään VR:n 
omin toimenpitein. Koska turvallisuusriski tasoristeysonnetto-
muuksissa on suuri, tehdään asian parantamiseksi yhteistyötä Lii-
kenneviraston kanssa jatkuvasti. VR:llä ei ole sattunut kuluneella  
vuosikymmenellä suuria junaonnettomuuksia. 

Infrarakentamisessa riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakenta-
misen ja kunnossapidon markkinoiden supistumiseen ja kilpailun 
lisääntymiseen. Ulkomaisia toimijoita on todennäköisesti tulossa 
Suomen markkinoille, eikä heillä välttämättä ole kokemusta 
vaativista sääolosuhteista, joiden huomioonottaminen on rakenta-
misessa tärkeää. Kansainvälisen liiketoiminnan riskit kohdistuvat 
nopeaan kasvuun liittyvien resurssien lisäyksen ja kannattavuu-
den hallintaan. 
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Henkilöstö 
Henkilöstötunnuslukuja 2008–2010:
 2008 2009 2010
Henkilötyövuodet keskimäärin 12 516 12 376 11 950
Muutos -%  -1,1 % -3,3 %
Palkkasumma M€ 474,1 483,6 483,6
Vakituisia (keskimäärin)  96,6 % 97,7 % 97,4 %
konsernin henkilöstöstä
Määräaikaisia (keskimäärin)  2,3 % 2,6 %
konsernin henkilöstöstä

Kokoaikaisia (keskimäärin)   97,3 % 96,5 %
konsernin henkilöstöstä

Osa-aikaisia (keskimäärin) 2,7 % 2,7 % 3,5 %
konsernin henkilöstöstä
Henkilöstön keski-ikä  46,7 46,3 46,3
Palveluksessa olevan henkilöstön 22 21 21
keskimääräinen työssäoloaika vuosina
Miehiä henkilöstöstä 84,4 % 83,9 % 83,5 %
Naisia henkilöstöstä 15,6 % 16,1 % 16,5 %
Kehityskeskustelujen kattavuus 65 % 58 % 60 %
Sairauspoissaolot 6,1 % 5,6 % 5,7 %
säännöllisestä työajasta laskettuna
Konsernin tapaturmataajuus 48,5 39,4 43,7
(kaikkien työtapaturmien määrä/ 
miljoonaa työtuntia kohti)

Rekrytoinnit pysyvään työsuhteeseen,  897 587 606
henkilöä

VR:n hyvinvointitoiminta sisältää työkyky-, liikenneterveys- ja lii-
kuntatoiminnan. Kehitystoiminta on aktiivista, ja kertomusvuonna 
hyvinvointitoimintaan sisällytettiin myös esimiestyö ja johtami-
nen. Liikenneterveyteen liittyen liikenneturvallisuuden vaatimat 
terveystarkastukset ja niiden seuranta tehdään Liikenteen turval-
lisuusviraston ohjeistuksen mukaisesti. Aiempia toimintamalleja 
päivitettiin vastaamaan uudistunutta organisaatiota. 

Kertomusvuoden hyvinvointitoimintaan vaikutti merkittävästi uusi 
yhteistyö eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Henkilöstön työhy-
vinvointia seurataan säännöllisesti mittaamalla työilmapiiriä vuo-
sittain. Viimeisten mittausten tulokset ovat olleet haasteelliset, ja 
niiden perusteella tehdään toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla 
tilannetta pyritään selvästi parantamaan. Kertomusvuonna mak-
settiin edellisvuodelta kertyneitä tulospalkkioita yhteensä 2,8 mil-
joonaa euroa 446 henkilölle (3,7 M€ 416 henkilölle). Henkilöstön 
tulospalkkioita maksettiin henkilöstörahastolle 2,1 miljoonaa euroa. 

Tilikauden aikana maksettiin 25.3.2010 pidetyn yhtiökoko-
uksen päätöksen mukaisesti VR-Yhtymä Oy:n hallituksen 
puheenjohtajalle  palkkiona 54 750 euroa, varapuheenjohtajalle 
25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi halli-
tuksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 
600 euroa kokoukselta. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle on tilikauden aikana maksettu 
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 470 euron, varapuheen-
johtajalle 340 euron ja jäsenille 260 euron kuukausipalkkiot. 

Kaikille edellä mainituille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa 
kokoukselta. 

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle kertomusvuonna maksettujen 
palkkojen yhteissumma oli 457 560 euroa ja vuosipalkkioiden 
yhteissumma 74 000 euroa. Toimitusjohtajalla on työnantajan 
maksama (vuosimaksu 9 604,50 euroa) henkilökohtainen lisäelä-
kevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

Henkilöstölle maksettavissa palkkojen maksuissa noudatetaan 
alan voimassaolevia työehtosopimuslakeja ja lainsäädäntöä.

Rakennemuutosta tukemaan on VR-konserniin perustettu muutos-
pooli, jonka tarkoituksena on hallita muutosohjelmasta johtuvia 
henkilöstövaikutuksia. Pooli tukee irtisanomisuhan alla olevia 
henkilöitä ja auttaa heitä työllistymään joko konsernin sisällä tai 
sen ulkopuolelle. Henkilöstö siirtyy pooliin, kun henkilön omassa 
yksikössä on todettu työtehtävien päättyminen. Poolissaoloaika 
on maksimissaan kolme kuukautta. Pooliin liittyy mahdollisuus 
ottaa irtisanoutumispaketti ennen poolissaoloajan päättymistä. 
Pooli on määräaikainen, ja sen toiminta jatkuu 31.12.2012 saakka. 
Poolin toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä työnantajan ja 
henkilöstöjärjestöjen yhteisessä seurantaryhmässä.

Rautatiealan ammattikoulutusta Suomessa tarjoaa VR Koulutus-
keskus. Vuonna 2010 koulutuskeskuksesta valmistui VR:n palve-
lukseen 344 rautatiealan ammattilaista. Lisäksi koulutus keskus 
järjesti VR-konsernin palveluksessa työskenteleville ammatillista 
täydennyskoulutusta junaturvallisuudesta, asiakaspalvelusta ja 
työsuojelusta.

Kertomusvuonna jatkettiin VR:n nuorille esimiehille ja asiantunti-
joille tarkoitettua johtamiskoulutusta yhteistyössä Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun kanssa sekä laajaa johtamisen kehittämis-
projektia.

Johto ja tilintarkastus
Maaliskuun 25. päivänä 2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 
kahdeksan. Hallitus jatkaa vuoden 2009 lopun kokoonpanossa. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia. Yhtiökokousta seu-
ranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi 
edelleen Christer Granskog. Hallituksen jäseninä jatkavat Maaret 
Heiskari, Lauri Ihalainen, Antti Mäkelä, Soili Suonoja, Arja Talma ja 
Markku Tapio. Hallitus kokoontui 11 kertaa, ja kokousten läsnäolo-
prosentti oli 97 %.
 
Hallituksen rakenne- ja palkkiovaliokuntaan valittiin puheen-
johtajaksi edelleen Lauri Ratia ja jäseniksi Christer Granskog, Soili 
Suonoja ja Markku Tapio. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Arja Talma ja jäseniksi Maaret Heiskari ja Antti Mäkelä. 
Lauri Ihalainen valittiin tarkastusvaliokunnan jäseneksi 29.4.2010. 
Rakenne- ja palkkiovaliokunta kokoontui 4 kertaa, ja kokousten 
läsnäoloprosentti oli 94 %. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa, 
ja sen kokousten läsnäoloprosentti oli 94 %.
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Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 
vahvistettiin 12, ja hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Matti Ahde. Yhtiökokousta seuranneessa hallintoneu-
voston kokouksessa valittiin hallintoneuvoston varapuheenjohta-
jaksi Eero Akaan-Penttilä. Hallintoneuvoston jäseninä olivat Katja 
Alvoittu 25.3.2010 asti, Outi Alanko-Kahiluoto 25.3.2010 alkaen, 
Thomas Blomqvist, Timo Korhonen, Raili Myllylä, Lauri Oinonen,  
Aino-Kaisa Pekonen, Satu Taiveaho, Raija Vahasalo, Raimo 
Vistbacka ja Peter Östman. Hallintoneuvosto kokoontui kertomus-
vuonna 8 kertaa, ja jäsenten läsnäoloprosentti oli 89 %. 

VR:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen 
edustajat. Rautatieläisten Liittoa on edustanut puheenjohtaja Vesa 
Mauriala, Veturimiesten liittoa puheenjohtaja Risto Elonen, Rauta-
tiealan Teknisten Liittoa puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatie-
virkamiesliittoa puheenjohtaja Tarja Turtiainen. VR Akavaa edusti 
puheenjohtaja Jarmo Saarijärvi 29.3.2010 asti ja Teppo Sotavalta 
29.3. alkaen. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa 
puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston 
täysivaltaisia jäseniä.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana Petri Kettunen, KHT. 
Yhtiö kokouksen päätöksellä 25.3.2010 VR-Yhtymä Oy:llä on oltava 
yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastus yhteisö. 
Aiemmin yhtiöllä oli oltava vähintään kaksi ja enintään viisi 
tilintarkastajaa, joista toisen Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkas taja tai tilintarkastusyhteisö ja muiden hyväksyttyjä 
tilintarkastajia. 

Oy VR Track Ab:n toimitusjohtajana aloitti 1.1.2010 Ville Saksi edel-
lisen toimitusjohtajan, Teuvo Sivusen siirtyessä eläkkeelle. 

Corenet Oy:n toimitusjohtaja irtisanoutui 18.10.2010, ja yhtiön vt. 
toimitusjohtajana on siitä asti toiminut Taneli Vuorinen. 

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset  
tapahtumat
VR Track Oy:ssä päätettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset 
neuvottelut tammikuussa 2011. Neuvottelujen lopputuloksena 
päätettiin lomauttaa määräajaksi 255 henkilöä ja toistaiseksi 
125 henkilöä. Lomautuksiin jouduttiin markkinatilanteesta johtu-
van työn vähenemisen takia. 

Transpoint Finland Oy:ssä on tullut esille ulkomaiselle työvoimalle 
maksettaviin palkkoihin liittyvä työehtosopimuksen tulkintavirhe. 
Tulkintavirhe on korjattu välittömästi, ja palkkojen ja palkkioi-
den maksuissa noudatetaan alan työehtosopimuksen mukaista 
maksutapaa.

Alkaneen vuoden näkymät
Suomen taloudellinen tilanne ja sen elpyminen on vaikuttanut 
myönteisesti logistiikan toimintaan. Edelleen meneillään olevalla 
teollisuuden rakennemuutoksella on kuitenkin merkittävä vaikutus 
logistiikkatoimialan kehittymiseen. Logistiikan lähitulevaisuuden 
ennustettavuus on vaikeaa, koska kuljetusmäärät ovat pysyneet 

alhaisemmalla tasolla kuin viime vuoden lopulla ennakoitiin. 
Vuoden 2011 kuljetusmäärien ja liikevaihdon odotetaan kuitenkin  
 kasvavan. Kasvualueet kohdistuvat peruskuljetusten lisäksi 
uudelle kierrätystoimialalle sekä Venäjällä tapahtuvalle jakelu-
toiminnalle. 

Matkustajaliikenteen matkamäärien arvioidaan ylittävän hieman 
vuoden 2010 tason. Matkustuksen uskotaan edelleen kasvavan 
maltillisesti. Matkustajaliikenteen hintoja junaliikenteessä korotet-
tiin keskimäärin 1,8 % tammikuun 2011 alusta alkaen. Alkaneen 
vuoden talviolosuhteista johtuvien routavaurioiden arvioidaan 
olevan viime vuoden kaltaisia. Routakauden ennustetaan olevan 
pitkä, millä on vaikutusta kevään junaliikenteeseen. Joillekin 
rataosuuksille asetetaan nopeusrajoituksia, jotka pidentävät 
matka-aikaa. Tähän valmistaudutaan laatimalla erilliset aikataulut 
kevään ajalle routavaurioalueille. Matka-ajat tulevat pidentymään 
routavaurioalueilla. 

Venäjän-liikenteen odotetaan piristyvän nopeajunaliikenteen ansi-
osta ja matkustajamäärien odotetaan kasvavan selvästi vuoden 
2010 tasosta. 

Junien matkustajaliikenteessä otetaan kesästä alkaen käyttöön 
kysyntäpohjainen hinnoittelu. Hinnoittelumuutos on merkittävä, ja 
se otetaan käyttöön vaiheittain usean vuoden aikana. Kysyntäpoh-
jaisen hinnoittelun uskotaan parantavan junien täyttöastetta, kun 
hiljaisemmille lähdöille tarjotaan nykyistä edullisempia lippuja. 

Infrarakentamisen työt koostuvat suurelta osin Liikenneviraston 
tilaamista töistä. VR Trackin kehittämisen ja kasvun painopistealu-
eita ovat rataverkon ohella muu infrarakentaminen ja kansainvä-
liset toiminnot. Yhtiön markkina-aseman Suomessa ennakoidaan 
säilyvän. Vuosi 2011 tulee Suomessa olemaan haasteellinen, 
koska yhtiön suurimman liiketoiminnan eli radanrakentamisen 
markkinat supistuvat selvästi.

Uuden rautatielain tullessa voimaan VR-Yhtymään kohdistuva 
rautatieliikenteen palvelujen tarjoamisvelvoite laajenee. Tuleva 
laki sisältää myös yksityisraiteiden omistajille uusia velvoitteita, 
kuten vaatimuksen ottaa käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä 
ja hankkia viranomaisen hyväksymä turvallisuuslupa, mikä lisää 
yksityisraiteiden omistajien kustannuksia. Suurin osa yksityisrai-
teista on teollisuuden omistuksessa. Uudet hallinnolliset velvolli-
suudet vaikuttavat rautatieliikenteen kustannuksiin ja samalla sen 
kilpailukykyyn. 

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 224,8 miljoonaa euroa, 
josta tilikauden voitto oli 8,6 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että 
voitonjakokelpoiset varat, 224,8 miljoonaa euroa, jätetään omaan 
pääomaan.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen 
jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 €) Liite  1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

Liikevaihto 1 1 422 577 1 391 943
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 740 -6 003
Valmistus omaan käyttöön 77 952 72 408
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -539 -505
Liiketoiminnan muut tuotot 2 31 551 26 220

Materiaalit ja palvelut 3 500 227 465 379
Henkilöstökulut 4 617 892 637 929
Poistot 5 113 846 118 845
Liiketoiminnan muut kulut 6 258 249 233 024
Kulut yhteensä 1 490 213 1 455 177

Liikevoitto 7 43 068 28 885 

Rahoitustuotot ja -kulut 8 425 1 487
 

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 43 493 30 372

Välittömät verot 11 -11 651 -9 857
Vähemmistön osuus -1 822 -2 148

Tilikauden voitto 30 020 18 367
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KONSERNIN TASE
(1 000 €) Liite 31.12.2010 31.12.2009

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 
Aineettomat hyödykkeet 12 75 248 33 826
Konserniliikearvo 6 804 2 060
Aineelliset hyödykkeet 12 1 179 983 1 183 041
Sijoitukset 13   

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 779 2 319
Muut sijoitukset 6 230 4 513

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 270 044 1 225 759
 

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 93 085 92 533
Laskennallinen verosaaminen 15 13 781 11 694
Pitkäaikaiset saamiset 15 1 961 1 498
Lyhytaikaiset saamiset 15 166 622 148 945
Rahoitusarvopaperit 16 162 490 140 404
Rahat ja pankkisaamiset 8 358 8 854
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 446 297 403 927

Vastaavaa yhteensä 1 716 342 1 629 686

Vastattavaa

Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 370 013
Vararahasto 525 808 525 808

  
Edellisten tilikausien voitto 444 157 422 297
Tilikauden voitto 30 020 18 367
Oma pääoma yhteensä 1 369 998 1 336 486

Vähemmistöosuudet 14 576 14 872

Konsernireservi 18 27

Pakolliset varaukset 18 11 211 7 612

Vieras pääoma 19
Laskennallinen verovelka 65 944 55 524
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 871 2 244
Lyhytaikainen vieras pääoma 251 724 212 922
Vieras pääoma yhteensä 320 540 270 690

Vastattavaa yhteensä 1 716 342 1 629 686

Tilinpäätös
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(1 000 €)  1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 43 068 28 885
Oikaisut liikevoittoon 1) 90 451 121 181
Käyttöpääoman muutos 20 140 24 800
Saadut korot 1 958 2 783
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -1 480 -1 392
Saadut osingot 94 96
Maksetut/saadut verot 12 943 -26 160
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 167 174 150 193

 
Investointien rahavirta  
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden ostot -152 387 -134 453
Käyttöomaisuuden myynnit 6 077 4 406
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 1 049 -12 048
Investointien rahavirta yhteensä -145 261 -142 096

  
Kassavirta ennen rahoitusta 21 913 8 097

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -194 339
Maksetut osingot -1 828
Rahoituksen rahavirta yhteensä -194 -1 489

Rahavarojen muutos 21 719 6 608

Rahavarat 1.1. 149 257 142 649
Rahavarat 31.12. 170 976 149 257
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
(1 000 €) Liite  1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

Liikevaihto 1 802 683 78 799
Liiketoiminnan muut tuotot 2 58 881 41 629
Valmistus omaan käyttöön 31 228  
Materiaalit ja palvelut 3 177 453 14 837
Henkilöstökulut 4 404 945 18 822
Poistot 5 90 647 14 303
Liiketoiminnan muut kulut 6 185 477 25 472
Kulut yhteensä 858 522 73 434

 
Liikevoitto  34 271 46 994

 
Rahoitustuotot ja -kulut 8 1 335 22 575

Voitto ennen satunnaisia eriä 35 606 69 570

Satunnaiset erät 9 13 662 13 820

Voitto ennen veroja 49 268 83 390

Poistoeron muutos 10 -40 670 -47 140
Välittömät verot 11 0 0

Tilikauden voitto 8 598 36 249

Tilinpäätös
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EMOYHTIÖN TASE
(1 000 €) Liite 31.12.2010 31.12.2009

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 
Aineettomat hyödykkeet 12 75 115 32 873
Aineelliset hyödykkeet 12 1 105 444 1 088 696
Sijoitukset 13   

Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 72 974 80 697
Muut sijoitukset 7 649 5 932

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 261 182 1 208 198
 

Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus 14 54 319 56 021
Pitkäaikaiset saamiset 15 670 284
Lyhytaikaiset saamiset 15 104 666 90 752
Rahoitusarvopaperit 16 162 490 140 404
Rahat ja pankkisaamiset 2 816 4 016
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 324 961 291 477

Vastaavaa yhteensä 1 586 143 1 499 675

Vastattavaa

Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 370 013
Vararahasto 525 754 525 754

  
Edellisten tilikausien voitto 216 199 176 325
Tilikauden voitto 8 598 36 249
Oma pääoma yhteensä 1 120 564 1 108 341

Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 241 676 196 206
 

Pakolliset varaukset 18 5 093 4 679

Vieras pääoma 19
Pitkäaikainen vieras pääoma 394 314
Lyhytaikainen vieras pääoma 218 416 190 134
Vieras pääoma yhteensä 218 810 190 448

Vastattavaa yhteensä 1 586 143 1 499 675
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
(1 000 €)  1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 34 271 7 283
Suunnitelman mukaiset poistot 90 647 14 303
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -16 029 2 201
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 108 888 23 787

Vaihto-omaisuuden muutos 2 079
Lyhytaikaisten saamisten muutos -13 914 17 417
Lyhytaikaisten velkojen muutos 41 831 18 581
Käyttöpääoman muutos 29 996 35 998

 
Maksetut korot -2 903 -2 088
Saadut osingot 2 017 1 288
Saadut korot liiketoiminnasta 2 215 23 259
Maksetut/saadut verot 14 457 -20 937
Rahoituserien ja verojen rahavirta 15 786 1 522

  
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 154 670 61 308

 
Investointien rahavirta  
Käyttöomaisuuden ostot -138 318 -18 758
Käyttöomaisuuden myynnit 4 554 2 458
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -6 006 -12 048
Investointien rahavirta yhteensä -139 770 -28 348

Kassavirta ennen rahoitusta 14 900 32 960
 

Rahoituksen rahavirta  
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -386 -115 831
Pitkäaikaisten saamisten vähennys -80 84 566
Saadut konserniavustukset 20 000 25 000
Maksetut osingot 0 0
Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos -13 548 -20 731
Rahoituksen rahavirta yhteensä 5 986 -26 996

 
Rahavarojen muutos 20 886 5 964

  
Rahavarat 1.1. 144 421 136 837
Rahavarat 31.12. 165 306 142 801

Rahoituslaskelma 2009 on tehty ennen VR Osakeyhtiön fuusiokäsittelyä
VR-Yhtymän rahavarat ennen fuusiota 142 801
VR-Yhtymän rahavarat fuusion jälkeen 144 421
Lisäys 1 620

Tilinpäätös
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset.

Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityk-
sistä annetaan jäljempänä liitetietojen kohdassa sijoitukset. 

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

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Eliminoin-
nissa muodostunut konsernin liikearvo poistetaan viidessä 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. Konser-
nin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden 
tuloksesta on esitetty omana eränään. 

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman lukuja vertailtaessa edelliseen tilikauteen tulee huo-
mioida, että vertailuvuoden liikevaihdosta on siirretty vuokratuottoja 
liiketoiminnan muihin tuottoihin 15,8 M€ sekä alihankintapalvelujen 
kirjausperustetta muutettu niin, että ulkopuolisista palveluista
vertailuvuoden liikevaihtoon on siirretty 8,3 M€. 

Vertailuvuoden materiaaleista ja palveluista on siirrettty kiinteistö-
kuluja liiketoiminnan muihin kuluihin 13,6 M€. Lisäksi liitetietojen 
vertailuvuoden lukuja on oikaistu vastaamaan tilikauden esitystapaa. 

Pitkäaikaisten projektien tuloutus
VR Track Oy:n rakennusprojektit tuloutetaan valmistusasteen mu-
kaisesti lukuun ottamatta pieniä, urakkahinnaltaan alle 50 000 eu-
ron arvoisia projekteja, jotka tuloutetaan luovutusperiaatteella. 

 Valmistusaste määri tellään projektiseurannassa toteutuneiden 
kustannusten perusteella vertaamalla kustannuksia kokonaiskustan-
nusarvioon. Liikevaihdoksi lasketaan valmistusastetta vastaava osuus 
projektien ennustetuista kokonaistuotoista. 

Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaamaton osa ennuste-
tusta tappiosta kirjataan pakollisiin varauksiin.

Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Omana 
työnä on valmistettu käyttöomaisuutta 33,9 M€ (48,2 M€) ja siihen 
on aktivoitu myös valmistukseen liittyviä kiinteitä kuluja 2,9 M€ 
(3,9 M€). 

Vuoden alusta tehtiin vaihto-omaisuuden kirjausperusteen muutos 
lisäämällä vaihto-omaisuuden arvoon kiinteitä kustannuksia 2,5 M€ 
voittovaroja vastaan. Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan 
 mukaan varovaisuuden periaatteella. Vaihto-omaisuuteen sisältyvän 
oman valmistuksen osuus on arvostettu välittömin valmistuskustan-
nuksin. Keskeneräiset työt sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä 
kertyneet muuttuvat kustannukset. Vaihto-omaisuuden omat työt 
sisältävät myös osuuden kiinteistä kustannuksista. Rahoitusomaisuus-
arvopaperit 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 lisä-
eläketurva on järjestetty VR Eläkesäätiössä. Eläkemenot on jaksotetu 
suoriteperusteisesti. Eläkevastuut on katettu täysimääräisesti.

Emoyhtiön tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Emoyhtiön tase ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna 
johtuen Transpoint Oy Ab:n ja Transpoint Cargo Oy:n fuusioitumisista 
VR-Yhtymä Oy:öön. Fuusiotulos on kirjattu emoyhtiön liiketoiminnan 
muihin tuottoihin. 

Emoyhtiön tuloslaskelma ei ole myöskään vertailukelpoinen edel-
liseen vuoteen verrattuna johtuen VR Osakeyhtiön ja Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n fuusioitumiseta VR-Yhtymä Oy:öön 31.12.2009.
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Tuloslaskelman liitetiedot
Konserni

2010
Emoyhtiö

20101 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €) 2009 2009

Toimialakohtainen jakauma
Rautatieliikenne

Logistiikka 328 826 304 430 330 629
Matkustajaliikenne 421 842 410 909 421 994

Maantieliikenne
Logistiikka 247 204 209 368
Matkustajaliikenne 57 144 51 914

Infrarakentaminen 267 035 315 049
Catering- ja ravintolatoiminta 32 026 29 917
Muut palvelut 68 501 70 355 50 060 62 968
Yhteensä 1 422 577 1 391 943 802 683 62 968

Maantieteellinen jakauma
Kotimaa 1 348 540 1 348 357 802 683 62 968
Muu Eurooppa 74 037 43 586
Yhteensä 1 422 577 1 391 943 802 683 62 968

Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja 
kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 77,4 M€ (90,5 M€).

Konserni
2010

Emoyhtiö
20102 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €) 2009 2009

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4 001 2 873 3 458 1 874
Muut 27 550 23 347 55 423 55 585
Yhteensä 31 551 26 220 58 881 57 460

Emoyhtiön muissa tuotoissa on 5,9 M€ fuusiovoittoa. Vertailuvuonna fuusiovoitto oli 39,7 M€.

Konserni
2010

Emoyhtiö
20103 Materiaalit ja palvelut (1 000 €) 2009 2009

Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
Ostot tilikauden aikana 226 843 231 126 126 127 123
Varaston muutos 3 705 -5 788 4 230 0
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 269 679 240 041 47 096 1 147
Yhteensä 500 227 465 379 177 453 1 270

20104 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut 2009
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella
keskimäärin yhtiöittäin seuraavasti:

VR-Yhtymä Oy 7 349 243
VR Osakeyhtiö 7 295
VR Track -yhtiöt 2 270 2 439
Pohjolan Liikenne -yhtiöt 1 830 1 890
Avecra Oy 273 277
Corenet Oy 228 232
Yhteensä 11 950 12 376

Konserni
2010

Emoyhtiö
2010Henkilöstökulut (1 000 €) 2009 2009

Palkat ja palkkiot 486 915 483 598 315 337 15 049
Eläkekulut 98 108 119 092 69 293 2 630
Muut henkilösivukulut 32 869 35 239 20 316 1 143
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 617 892 637 929 404 945 18 822
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Konserni
2010

Emoyhtiö
2010Johdon palkat ja palkkiot (1 000 €) 2009 2009

Toimitusjohtajat 1 848 2 151 531 933
Hallitusten jäsenet 399 428 399 428
Hallintoneuvosto 116 108 116 108
Yhteensä 2 364 2 687 1 046 1 469
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9 604,50 euron henkilökohtainen 
lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

Konserni
2010

Emoyhtiö
20105 Poistot (1 000 €) 2009 2009

Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet 4 281 3 207 3 497 410
Rakennukset ja rakennelmat 12 334 10 872 12 157 10 321
Vetokalusto ja vaunusto 66 250 66 368 66 250 0
Muut koneet ja kalusto 28 099 28 617 7 953 2 835
Muut aineelliset hyödykkeet 1 589 3 565 791 736
Konserniliikearvon poisto 1 292 6 217

Yhteensä 113 846 118 845 90 647 14 303
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina 
alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta emoyhtiön rakennuksia, muita koneita ja kalustoa sekä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Track Oy:n 
muita koneita ja kalustoa, joiden poistot on laskettu menojäännöspoistoin.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
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 (emoyhtiö ja VR Track Oy) 20–30 % menojäännöspoisto
Muut koneet ja kalusto (muut yhtiöt) 5–15 vuotta tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 5–30 vuotta tasapoisto

Konserni
2010

Emoyhtiö
20106 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €) 2009 2009

Ratamaksut ja rataverot 62 053 55 278 62 053 0
Vuokrat ja kiinteistökulut 62 365 58 018 37 061 15 720
Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 35 429 35 554 17 049 2 040
Tele- ja tietohallintokulut 34 405 32 079 31 434 4 084
Muut liikennöintikulut 19 656 17 088 18 169 0
Hallinto- ja muut kulut 44 340 35 007 19 711 17 194
Yhteensä 258 249 233 023 185 477 39 038

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 69 152 21 9
Veropalvelut 35 76 9 38
Muut palvelut 96 69 102 25
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7 Konsernin merkittävimpien yhtiöiden liikevoitot (1 000 €) 2010 2009
VR-Yhtymä Oy 34 271 7 283
VR Osakeyhtiö -1 056
VR Track -yhtiöt 6 773 26 423
Pohjolan Liikenne -yhtiöt 3 620 1 547
Transpoint-yhtiöt 2 488 -5 892
Avecra Oy 3 593 3 088
Corenet Oy 2 490 4 384

VR-Yhtymä Oy:n ja VR Osakeyhtiön liikevoitot on ilmoitettu ilman fuusiovoittoja.

Konserni
2010

Emoyhtiö
20108 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €) 2009 2009

Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 1 928 1 335
Muilta 90 96 90 88
Osinkotuotot yhteensä 90 96 2 017 1 423

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä 0 273 21 011
Omistusyhteysyrityksiltä 0 0
Muilta 473 672 473 671

Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 67 55
Omistusyhteysyrityksiltä 0 0 54 0
Muilta 2 143 2 111 1 423 1 620

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 1 515 2 087
Muille 2 281 1 392 1 458 120
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 425 1 487 1 335 22 575

9 Satunnaiset erät (1 000 €)
Saadut konserniavustukset 13 662 20 000
Annetut konserniavustukset -6 180
Yhteensä 13 662 13 820

Emoyhtiö
201010 Tilinpäätössiirrot (1 000 €) 2009

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
Poistoeron muutos (lis. +, väh. -) 40 670 47 140

Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen 
ja laskennalliseen verovelkaan.

Konserni
2010

Emoyhtiö
201011 Välittömät verot (1 000 €) 2009 2009

Tuloverot satunnaisista eristä 0 0
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 3 158 4 349
Laskennallisen verovelan muutos 8 492 5 508
Yhteensä 11 651 9 857 0 0

Tuloslaskelman liitetiedot
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12  Pysyvät vastaavat (1 000 €)

Konserni 2010 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike-  
arvo

Konserni-
liikearvo Yht.

Maa- ja 
vesialueet

Raken- 
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki  
yhteensä

Hankintameno 1.1. 61 744 690 17 611 80 045 59 839 335 370 1 940 233 25 022 39 562 2 400 025 2 480 071
Muuntoerot -2 -34 -3 -39 -39
Lisäykset 44 972 200 7 130 52 301 2 205 246 10 268 96 987 109 706 162 007
Vähennykset -16 821 -5 054 -21 875 -463 -4 477 -18 087 -10 651 -122 -33 800 -55 675
Siirrot erien välillä 636 636 61 12 679 48 134 406 -61 915 -634 2
Hankintameno 31.12. 90 531 890 19 686 111 107 61 642 343 816 1 980 515 14 776 74 509 2 475 258 2 586 366
Kertyneet poistot 1.1. -28 066 -541 -15 551 -44 158 0 -159 778 -1 050 505 -6 705 0 -1 216 988 -1 261 145
Muuntoerot -411 -411 -1 -9 0 -10 -421
Vähennysten ja siirtojen  
kertyneet poistot

16 739 -24 4417 21 131 13 560 15 321 1111 29 992 51 124

Tilikauden poisto -4 231 -50 -1 337 -5 618 -12 334 -94 347 -1 589 0 -108 270 -113 888
Arvonalennukset 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12. -15 558 -615 -12 882 -29 055 0 -158 554 -1 129 539 -7 183 0 -1 295 275 -1 324 330
Kirjanpitoarvo 31.12. 74 973 275 6 804 82 052 61 642 185 263 850 975 7 594 74 509 1 179 983 1 262 035

Konserni 2009 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike-  
arvo

Konserni-
liikearvo Yht.

Maa- ja 
vesialueet

Raken- 
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki  
yhteensä

Hankintameno 1.1. 30 560 690 17 752 49 003 57 240 307 249 1 875 224 45 080 22 497 2 307 291 2 356 293
Muuntoerot 7 0 8 14 0 -4 9 -3 -3 -1 14
Lisäykset 81 134 0 0 81 134 3 442 31 348 1 657 396 7 649 107 834 1 807 669 1 888 803
Vähennykset -51 112 0 -150 -51 261 -1 416 -6 137 -1 654 152 -29 219 -22 494 -1 713 418 -1 764 679
Siirrot erien välillä 1 155 0 0 1 155 573 2 914 61 756 1 515 -68 273 -1 514 -359
Hankintameno 31.12. 61 744 690 17 611 80 045 59 839 335 370 1 940 233 25 023 39 562 2 400 026 2 480 072
Kertyneet poistot 1.1. -23 791 -502 -8 961 -33 253 -123 866 -966 819 -24 990 0 -1 115 675 -1 148 928
Muuntoerot -7 0 -594 -600 -27 -1 0 -28 -628 -628
Vähennysten ja siirtojen  
kertyneet poistot

-1 101 395 -706 -25 040 11 325 21 852 8 137 7 431

Tilikauden poisto -3 167 -39 -6 391 -9 597 -10 872 -94 985 -3 566 0 -109 423 -119 020
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12. -28 066 -541 -15 551 -44 157 0 -159 778 -1 050 505 -6 705 0 -1 216 988 -1 261 146
Kirjanpitoarvo 31.12. 33 678 149 2 060 35 888 59 839 175 593 889 728 18 318 39 562 1 183 038 1 218 926

Emoyhtiö 2010 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike-
arvo Yht.

Maa- ja 
vesi alueet

Raken- 
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki  
yhteensä

Hankintameno 1.1. 54 171 54 171 59 254 318 012 1 669 947 28 121 35 909 2 111 243 2 165 414
Lisäykset 46 948 230 47 178 2 022 10 208 33 050 24 86 238 131 544 178 722
Vähennykset -16 937 -16 937 -280 -4 477 -13 527 -17 470 -35 754 -52 690
Siirrot erien välillä 76 76 61 12 678 37 196 406 -50 417 -76 0
Hankintameno 31.12. 84 258 230 84 488 61 058 336 421 1 726 666 11 081 71 731 2 206 957 2 291 445
Kertyneet poistot 1.1. -21 298 -21 298 -149 069 -861 602 -11 876 0 -1 022 548 -1 043 846
Vähennysten ja siirtojen  
kertyneet poistot

15 617 -194 15 423 3 866 -3 465 7 783 8 184 23 607

Tilikauden poisto -3 497 -3 497 -12 157 -74 203 -791 -87 150 -90 647
Kertyneet poistot 31.12. -9 178 -194 -9 372 0 -157 360 -939 270 -4 884 0 -1 101 513 -1 110 886
Kirjanpitoarvo 31.12. 75 080 36 75 115 61 058 179 061 787 397 6 197 71 731 1 105 444 1 180 559

Emoyhtiö 2009 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike-
arvo Yht.

Maa- ja 
vesi alueet

Raken- 
nukset ja 

 rakennelmat
Koneet ja 

kalusto

Muut  
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 
keskener. 
hankinnat Yhteensä

Kaikki  
yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 586 2 586 55 760 294 081 26 835 11 598 2 732 391 007 393 593
Lisäykset 51 403 51 403 3 442 21 265 1 641 705 16 523 38 630 1 721 565 1 772 968
Vähennykset -521 -342 -13 0 -876 -876
Siirrot erien välillä 182 182 573 3 007 1 421 -5 454 -452 -270
Hankintameno 31.12. 54 171 0 54 171 59 254 318 012 1 669 948 28 121 35 909 2 111 244 2 165 415
Kertyneet poistot 1.1. -1 379 -1 379 0 -121 766 -17 615 -4 600 0 -143 981 -145 360
Vähennysten ja siirtojen  
kertyneet poistot

-19 509 -19 509 -16 983 -841 152 -6 540 0 -864 675 -884 184

Tilikauden poisto -410 -410 -10 321 -2 835 -736 0 -13 892 -14 302
Kertyneet poistot 31.12. -21 298 0 -21 298 0 -149 070 -861 603 -11 876 0 -1 022 549 -1 043 847
Kirjanpitoarvo 31.12. 32 873 0 32 873 59 254 168 942 808 345 16 245 35 909 1 088 695 1 121 568
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13 Sijoitukset (1 000 €)
Osuudet 

saman 
konsernin 

yrityksissä

Saamiset 
saman 

konsernin 
yrityksiltä

Osuudet 
osakkuus-
yhtiöissä

Saamiset 
osakkuus-

yhtiöiltä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet

Muut 
saamiset

Yhteensä 

Konserni 2010
Hankintameno 1.1. 0 0 2 319 2 068 2 399 46 6 833
Lisäykset 0 0 140 23 1 988 2 150
Vähennykset 0 0 -434 -434
Hankintameno 31.12. 0 0 2 319 2 208 1 988 2 034 8 549
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 -210 0 0 0 -210
Osuus tuloksista 0 0 -330 0 0 0 -330
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 -540 0 0 0 -540
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 1 779 2 208 1 988 2 034 8 009

Konserni 2009
Hankintameno 1.1. 0 0 2 029 1 094 2 399 12 095 17 616
Lisäykset 0 0 500 3 043 320 0 3 863
Vähennykset 0 0 0 -2 068 -320 -12 048 -14 437
Hankintameno 31.12. 0 0 2 529 2 068 2 399 46 7 042
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 295 0 0 0 295
Osuus tuloksista 0 0 -505 0 0 0 -505
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 -210 0 0 0 -210
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 2 319 2 068 2 399 46 6 833

Emoyhtiö 2010
Hankintameno 1.1. 78 357 2 339 1 549 2 068 2 315 0 86 629
Lisäykset 4 674 3 775 140 1 1 988 10 577
Vähennykset -13 668 -2 503 -412 -16 583
Hankintameno 31.12. 69 363 3 611 1 549 2 208 1 904 1 988 80 623
Kirjanpitoarvo 31.12. 69 363 3 611 1 549 2 208 1 904 1 988 80 623

Emoyhtiö 2009
Hankintameno 1.1. 288 021 347 579 210 0 2 102 12 048 649 961
Lisäykset 0 749 1 339 2 068 212 0 4 369
Vähennykset -209 664 -345 989 0 0 0 -12 048 -567 701
Hankintameno 31.12. 78 357 2 339 1 549 2 068 2 315 0 86 629
Kirjanpitoarvo 31.12. 78 357 2 339 1 549 2 068 2 315 0 86 629

Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja. 

Konserni 
2010 2009

Emoyhtiö
2010

 
2009

Jälleenhankintahinta 1 972 0  1 972 0
Kirjanpitoarvo 1 988 0 1 988 0
Erotus -16 0 -16 0

Tuloslaskelman liitetiedot
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Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet

Konsernin  
omistusosuus-%

Emoyhtiön  
omistusosuus-%Konserniyritykset

Avecra Oy, Helsinki 60 60
Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
PL Fleet Oy, Kirkkonummi 100 0
Oy Logis Ab, Helsinki 100 100
Speedyex Oy, Tampere 100 0
Hämeen Kuljeetuskontit Oy 100 0
Avain-Trans Oy, Lappeenranta 100 0
ZAO ATV, Venäjä 100 0
ZAO AT-Transport, Venäjä 100 0
Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
Transpoint International (PL) Sp. z o.o., Puola 100 0
Transpoint International (HU) Kft, Unkari 100 0
Transpoint International (CZ) s.r.o., Tsekki 100 0
Transpoint International (SK) s.r.o., Slovakia 100 0
Transpoint International (UK) Ltd, Iso-Britannia 60 0
OOO Transpoint International (RU), Venäjä 100 0
VR Track Oy, Helsinki 100 100
Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
AS VR-Track, Viro 100 0
SIA VR-Track, Latvia 100 0
OOO VR-Track, Venäjä 99 1
Corenet Oy, Helsinki 60 60
Rautatieasunnot Oy, Helsinki 100 100
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4

Osakkuusyritykset
SeaRail Oy, Helsinki 50 50
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3
Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
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Konserni
2010

Emoyhtiö
201014  Vaihto-omaisuus (1 000 €) 2009 2009

Aineet ja tarvikkeet 89 483 90 639 54 319 56 021
Keskeneräiset tuotteet 3 602 1 862 0 0
Ennakkomaksut 1 32 0 0
Yhteensä 93 085 92 533 54 319 56 021

15 Saamiset (1 000 €)
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset 1 961 1 498 603 217
Laskennallinen verosaaminen 13 781 11 694 67 67
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 15 742 13 191 670 284

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

Myyntisaamiset 8 5 343 2 673
Lainasaamiset 0 1 994 1 240
Muut saamiset 0 12 957 21 140
Siirtosaamiset 0 87 1 120

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset 611 112 452 112

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 125 036 112 196 59 063 39 606
Lainasaamiset 101 0 0
Muut saamiset 1 435 966 138 332
Siirtosaamiset 39 439 35 663 24 631 24 530

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 166 622 148 945 104 666 90 752

Siirtosaamisten olennaisimmat erät 
Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat saamiset kannatusmaksusta VR Eläkesäätiöltä 12,0 M€, myyntien ja 
kulujen jaksotuserät 11,7 M€ sekä verosaatavat 4,7 M€.

16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
Jälleenhankintahinta 162 553 140 786 162 553 140 786
Kirjanpitoarvo 162 490 140 403 162 490 140 403
Erotus 63 383 63 383

Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion 
joukko velkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
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Konserni
2010

Emoyhtiö
201017 Oma pääoma (1 000 €) 2009 2009

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013

Arvonkorotusrahasto 1.1. 4
Tilikauden muutos -4
Arvonkorotusrahasto 31.12. 0 0 0 0

Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
Tilikauden muutos 0 0 0 0
Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754

Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767

Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 440 664 422 494 212 574 176 325
Osingonjako
Vaihto-omaisuuden laskentaperiaatteen muutos  
ja poistoeron netotus

3 624 3 624

Muuntoerot -131 -197
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 444 157 422 297 216 198 176 325

Tilikauden voitto 30 020 18 367 8 598 36 249

Vapaa oma pääoma yhteensä 474 177 440 664 224 797 212 574

Oma pääoma yhteensä 1 369 998 1 336 486 1 120 564 1 108 341

Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
Voitto edellisiltä tilikausilta 216 198 176 325
Tilikauden voitto 8 598 36 249
Yhteensä 224 797 212 574

Konserni
2010

Emoyhtiö
201018 Varaukset (1 000 €) 2009 2009

Vapaaehtoiset varaukset
Asuintalovaraus 1 257 1 257 – –

Vapaaehtoiset varaukset on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja laskennalliseen verovelkaan.

Pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset 11,2 M€ (7,6 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten 
kuluista 1,8 M€ (1,7 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 3,4 M€ (0,3 M€), radioverkon purkami-
sesta aiheutuvista tulevista kuluista 0,9 M€ (0,9 M€), ympäristövarauksista 0,3 M€ (0,6 M€) sekä konsernin muutosten ja 
uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 4,8 M€ (4,1 M€).
Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 0,3 M€ (0,6 M€) sekä yhtiön rakenteiden muutosten ja 
uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 4,8 M€ (4,1 M€).

Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron  
vaikutus taseeseen
Vapaaehtoiset varaukset 1 257 1 257
Poistoero 250 814 211 058

252 071 212 315

Siirto omaan pääomaan 185 657 156 188
Laskennallinen verovelka 65 538 55 202
Vähemmistöosuus 876 925

252 071 212 315
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Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Konserni

2010 2009
Laskennalliset verosaamiset

Jaksotuseroista 13 781 11 694

Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista 65 944 55 524

Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron  
vaikutus tuloslaskelmaan

Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0
Poistoeron muutos 40 867 53 337

40 867 53 337

Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 30 291 39 508
Laskennallisen verovelan muutos 10 625 13 868
Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos -49 -39

40 867 53 337

Konserni
2010

Emoyhtiö
201019 Vieras pääoma (1 000 €) 2009 2009

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 541 1 675 0
Muut pitkäaikaiset velat 1 330 327 394 314
Saadut ennakot 242 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 871 2 244 394 314

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin  
viiden vuoden kuluttua

Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Velat muille yrityksille
Lainat rahoituslaitoksilta 857 424 0
Ostovelat 88 168 60 778 58 675 35 216
Siirtovelat 123 821 113 211 81 262 68 700
Muut velat 33 942 37 006 14 163 13 489
Saadut ennakot 4 782 1 463 401 425

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 0 0 13 596 3 971
Siirtovelat 0 0 1 936 331
Muut velat 0 0 48 235 67 963
Saadut ennakot 0 0

Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat 153 40 148 40

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 251 724 212 922 218 416 190 134

Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 94 M€ (97 M€).

Tuloslaskelman liitetiedot
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Konserni
2010

Emoyhtiö
201020 Vastuusitoumukset (1 000 €) 2009 2009

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 1 658 1 177 0 0
Annetut kiinnitykset 4 234 1 500 0 0

Muut vastuusitoumukset 108 731 187 873 108 472 187 426
Annetut vastuusitoumukset yhteensä 112 965 189 373 108 472 187 426

Kenen puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta 45 322 121 740 67 372
Konserniyritysten puolesta 0 0 40 829 52 418
Muiden puolesta 67 643 67 634 67 643 67 636

112 965 189 374 108 472 187 426
Leasingvastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 11 520 8 857 7 403 1 691
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 73 646 73 315 53 479 49 399

Yhteensä 85 166 82 172 60 882 51 090

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten tulevat maksut 24 534 14 655 8 459 0

Konserni on tehnyt käyttöomaisuushankintoihin liittyviä sitoumuksia 223 M€ vuosille 2010–2013. Emoyhtiö on tehnyt 
sopimuksen Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 20 makuuvaunun vuokraamisesta 25 vuodeksi. Vuokrat sisältyvät leasingvuokriin. 
Vaunujen toimitukset alkavat kesäkuussa 2010 ja päättyvät maaliskuussa 2011.

Konserni
2010

Emoyhtiö
201021 Johdannaiset (1 000 €) 2009 2009

Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 42 531 36 284 42 531 36 284

Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joista viimeiset erään-
tyvät vuoden 2033 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.

Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -5 379 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän 
ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää 
arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

Öljyjohdannaiset (8600 Metric Tons)
Myyntioptiot
Käypä arvo -305 -87 -118 0
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 19 204 8 600 9504 0

Osto-optiot
Käypä arvo 1229 308 544 0
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 19204 8600 9504 0

Yhteensä
Käypä arvo 924 221 425 0
Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 19 204 8 600 9504 0

Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2012. Öljyoptioiden käypä arvo on tilin-
päätöspäivänä 924 t€. Öljyoptioiden käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät 
arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyoptioiden käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
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22 Riita-asiat
Korkein oikeus tuomitsi Componenta CPC Oy:n maksamaan korvausta viallisiksi havaittujen pyöräkertojen toimituksesta. 
Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.

23 Konsenin tunnusluvut 2010 2009 2008 2007 2006

Toiminnan laajuus 
Liikevaihto M€ 1 423 1 399 1 530 1 334 1 265
Tase M€ 1 716 1 630 1 623 1 594 1 553
Bruttoinvestoinnit M€ 159 134 112 119 110
– suhteessa liikevaihtoon % 11,2 9,5 7,3 8,9 8,7
Henkilöstö keskimäärin 11 909 12 376 12 516 12 540 12 663

Kannattavuus
Liikevoitto M€ 43,1 28,9 74,4 87,1 85,2
– suhteessa liikevaihtoon % 3,0 2,1 4,9 6,5 6,7
Tulos M€ 30,0 18,4 56,2 66,4 63,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 3,3 2,4 6,3 7,2 7,0
Oman pääoman tuotto (ROE) % 2,3 1,5 4,4 5,3 5,2

Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 80,9 83,0 82,4 84,1 83,6

Maksuvalmius
Quick Ratio 1,3 1,5 1,3 1,4 1,2

x 100

x 100

x 100

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma – korottomat velat

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) 
Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä – tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos) 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) 
Taseen loppusumma – saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot

Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) – osatuloutussaatavat 
Lyhytaikaiset velat – saadut ennakot

Konserni
2010

Emoyhtiö
2010Sähköjohdannaiset (1 416 milj. Mwh) 2009 2009

Käypä arvo 14 350 -13 261 14 350 -13 261
Kohde-etuuden arvo 62 344 72 082 62 344 72 082

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

Tuloslaskelman liitetiedot
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TILINTARKASTUS KERTOMUS

VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastaneet VR-Yhtymä Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tili-
kaudelta 1.1.–31.12.2010. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoitus-
laskelman 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 säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotetta-
valla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, 
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammatti-
eettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan 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 syyllis-
tyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka 
rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toiminta-
kertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 
riskien 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 asian-
mukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen yleisen 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 tilin-
päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot 
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on 
osake yhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallintoneuvoston ja halli-
tuksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2011

KPMG Oy Ab
Petri Kettunen, KHT 
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VR-YHTYMÄ OY:N HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön tilikaudelta  
1.1.–31.12.2010 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastajien antaman tilintarkastus-
kertomuksen.

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 hallinto-
neuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2011

 Matti Ahde Eero Akaan-Penttilä Outi Alanko-Kahiluoto Thomas Blomqvist
 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

 Timo Korhonen  Raili Myllylä  Lauri Oinonen Aino-Kaisa Pekonen

  Satu Taiveaho  Raija Vahasalo Raimo Vistbacka Peter Östman
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SANASTO
Biodiesel
Uusiutuvista luonnon raaka-aineista jalostettu, dieselöljyä 
 vastaava polttoaine.

CER
Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö (Community 
of European railway and infrastructure companies).

Ekosähkö
Sähköä, joka tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten 
vesi- tai tuulivoimalla, puupolttoaineilla tai aurinkokennoilla. Sen 
tuotanto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä, eikä se siis vaikuta 
ilmastoon haitallisesti. Vesivoimasta ekosähköksi lasketaan vain 
niin sanottu vanha vesivoima, sillä uusien koskien valjastaminen 
ja tekoaltaiden rakentaminen aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Energiatehokkuus
Tuotteen aiheuttama ympäristörasitus verrattuna sen tarjoamaan 
hyötyyn, kuten palveluun tai taloudelliseen tulokseen.

Fossiiliset polttoaineet
Hiilipohjaisia, uusiutumattomia polttoaineita tai niiden johdan-
naisia, kuten bensiini, dieselöljy, kevyt polttoöljy, kivihiili ja 
maakaasu.

Glykoli
VR:n käyttämä propyleeniglykoli on orgaaninen yhdiste, joka on 
huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä, hajutonta ja itseensä 
kosteutta sitovaa jähmeää nestettä. Propyleeniglykolia käytetään 
muiden muassa junien ja lentokoneiden jäänestoon. Aine on 
biohajoavaa, eikä sen käyttö vaadi ympäristölupaa.

GRI 
GRI eli Global Reporting Initiative on kansainvälinen yhteiskun-
tavastuun raportointiohjeisto. Sen tavoitteena on muun muassa 
yhtenäistää raportoinnin mittaamista ja kehittää yhteiskuntavas-
tuun raportoinnin käytäntöjä tilinpäätösraportointia vastaavalle 
tasolle maailmanlaajuisesti.

GSM-R
Digitaalinen, GSM-verkossa toimiva liikenneviestintäjärjestelmä, 
jonka kautta veturinkuljettajat, vaihtotyönjohtajat ja liikenteen-
ohjaajat pitävät yhteyttä.

Henkilökilometri, hkm
Henkilöliikenteen suoritteen yksikkö, yhden matkustajan kulkema 
yhden kilometrin matka.

Hiilidioksidi, CO2
Fossiilisten polttoaineiden palaessa syntyvä kasvihuonekaasu, 
joka aiheuttaa ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutos
Maan ilmastossa tai paikallisissa ilmastoissa tapahtuva muutos. 
Suomen kielessä ilmastonmuutoksella on tarkoitettu viime aikoina 
yleensä ihmisen toimista johtuvaa globaalia ilmaston lämpene-
mistä.

Jäänestolaitteisto
Laitteisto, jolla ruiskutetaan junan alusrakenteisiin lämmintä 
propyleeniglykoliliuosta. Liuos tarttuu junan pintaan ja muodostaa 
siihen ohuen kalvon, joka estää lunta ja jäätä kiinnittymästä ja 
sulattaa rakenteissa jo olevaa jäätä.

Kappaletavarakuljetus
Kuljetus, jossa samassa kuormatilassa on useiden asiakkaiden 
yleensä kooltaan pieniä lähetyksiä. Kuljetukset koostuvat erillisistä 
nouto-, runko- ja jakelukuljetuksista.

Kasvihuonekaasut
Kaasuja, jotka ilmakehään päästyään voimistavat ilmastonmuu-
tosta. VR-konsernin toiminnan seurauksena kasvihuonekaasuista 
syntyy lähinnä hiilidioksidia.

Liikennevirasto (LiVi)
Uusi liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikennevirasto aloitti 
toimintansa 1.1.2010. Ratahallintokeskuksen tehtävät siirtyivät Lii-
kenneviraston rautatieosastolle, joka huolehtii rataverkon ylläpitä-
misestä, rakentamisesta ja kehittämisestä. Virasto vastaa myös rata-
verkon kunnosta ja liikenteenohjauksesta. www.liikennevirasto.fi.

Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi)
Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuus-
virasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Rautatieviraston tehtävät 
siirtyivät TraFin rautatietoimialan vastuulle. TraFin vastuulle kuuluu 
muun muassa Suomen rautatieturvallisuuden kehittäminen.  
www.trafi.fi

LIPASTO
VTT:n Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuk-
sen laskentajärjestelmä. http://lipasto.vtt.fi/

Lokotraktori
Kaksitieajoneuvo, jota voi käyttää ratapihatyössä sekä maalla että 
raiteilla.

Muutosohjelma
VR-konsernin muutosohjelman tavoitteena on vastata markki-
natilanteen muutoksiin ja parantaa konsernin kannattavuutta 
muun muassa tehostamalla logistiikkatoimintoja ja parantamalla 
matkustajaliikenteen asiakkaiden matkustuskokemusta.

Muutospooli
Muutospooli tukee VR-konsernin muutosohjelman seurauksena 
irtisanomisuhan alla olevia työntekijöitä työllistymään uudelleen 
esimerkiksi henkilökohtaisen ohjauksen, työnhakuvalmennuksen 
ja ammatillisen koulutuksen avulla.

Ohjausvaunu
Ohjausvaunussa yhdistyvät veturin ja matkustajavaunun ominai-
suudet. Vaunussa on ohjaamo ja istumapaikkoja matkustajalle. 
Ohjausvaunun avulla junaa voidaan ohjata molemmista päistä 
ilman veturinvaihtoa. Junan toisessa päässä tulee aina olla veturi.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)
Oikeusministeriön alainen virasto, joka tutkii Suomessa sattu-
neet suuronnettomuudet riippumatta niiden laadusta sekä kaikki 
ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet tai niiden 
vaaratilanteet. www.onnettomuustutkinta.fi

OSJD
Itä-Euroopan, IVY-maiden ja muutamien Aasian maiden rautatei-
den yhteistyöjärjestö (Organisation for Railway Cooperation).

Perinnemaisema
Maaseutumaisema, joka on muovautunut perinteisten maankäyt-
tötapojen, kuten laidunnuksen ja niiton seurauksena. Perinnemai-
semia ovat muiden muassa niityt, kedot, hakamaat, metsälaitu-
met ja merenrantaniityt.
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Päästökauppa
Järjestely, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvol-
lisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä 
kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat 
ostaa ja myydä keskenään. Päästökaupalla pyritään kustannus-
tehokkaalla tavalla rajoittamaan haitallisia päästöjä.

Radan päällysrakenne
Radan päällysrakenne koostuu tukikerroksesta sekä raiteesta. 
Tukikerros on yleensä sepeliä. Se pitää raiteen oikeassa asen-
nossa, jakaa kuormia ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan 
alustan. Raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskosta, kiinnitys- ja 
jatkososista sekä vaihteista ja muista erikoisrakenteista.

Radan turvalaitteet
Rataverkolla on erilaisia turvalaitteita, joiden tarkoituksena on 
osaltaan taata junien turvallinen liikennöinti. Ohjaus- ja turvalait-
teisiin kuuluvat muun muassa junien kulunvalvonnan ratalaitteet, 
ratapihojen ja ratalinjojen ohjauslaitteet sekä tasoristeyksien 
varoituslaitteet.

Ratapihatoiminnot
Matkustaja- ja tavarajunien valmisteluun ja huoltoon liittyviä 
toimenpiteitä. Pitää sisällään myös vaihtotyöt.

RFID
Radio Frequency IDentification eli radiotaajuinen etätunnistus-
menetelmä. RFID-tekniikassa vaunuihin ja vetureihin kiinnitetään 
tunnisteet, jotka voidaan lukea liikkuvasta kalustosta käsipäätteen 
avulla tai rataan asennetulla lukupisteellä. Tekniikan avulla kulje-
tusten seuranta paranee ja vaunukierto tehostuu.

Sillansiirto
Silta rakennetaan valmiiksi tien tai rautatien sivussa ja siirretään 
valmiina paikoilleen erikoiskalustoa käyttäen. Sillansiirtotekniikan 
etuna on, että siltatöiden aikana liikennettä häiritään mahdolli-
simman vähän.

Sähkömoottorijuna
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen Sm1-, Sm2- ja kaupunkijunat 
(Sm4 ja Sm5) sekä kaukoliikenteen Pendolinot (Sm3) ja Allegro-
junat (Sm6). Käytetään myös nimitystä sähköjuna.

Sähköveto
Sähköenergiaa käyttävä sähköveturi tai sähkömoottorijuna.

Taloudellinen ajotapa
Taloudellisella ajotavalla tähdätään energiankulutuksen vähentä-
miseen. Käytännössä se tarkoittaa maaston, käytettävissä olevan 
ajoajan ja junan liike-energian tehokasta hyödyntämistä sekä 
liikennetilanteiden ennakoimista.

Tapaturmataajuus
Kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Telematiikka
Tietojen käsittelyn ja tiedonsiirtotekniikan samanaikaista käyt-
töä. Sana telematiikka on yhdistelmä sanoista teletekniikka ja 
informatiikka.

Tonnikilometri, tkm
Tavaraliikenteen suoriteyksikkö, joka tarkoittaa yhden tonnin 
kuorman kuljettamista yhden kilometrin matkan.

Transitokuljetukset
Suomen kautta kolmanteen maahan suuntautuvaa liikennettä. 
Pääosa VR Transpointin transitokuljetuksista tulee Venäjältä ja 
jatkaa Suomen satamien kautta länteen.

Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
Osoitus siitä, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hal-
lintajärjestelmä on auditoinnissa todettu OHSAS 18001 -standardin 
mukaiseksi.

Työturvallisuustuokio
Tilaisuus, jossa esimiehet käyvät henkilöstön kanssa läpi sattu-
neita työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita ja keskustelevat 
ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Täyttöaste
Mittaa kuljetetun kuorman suhdetta maksimikuormaan.

UIC 
Kansainvälinen rautatieliitto (International Union of Railways). 
www.uic.asso.fr

UITP
Kansainvälinen julkisen liikenteen liitto (International Association 
of Public Transport). www.uitp.org

Uusiutuva energia
On energiaa, jota saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten virtaavasta 
vedestä, tuulesta, auringosta tai puusta.

Vaaralliset aineet
Aineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle 
tai omaisuudelle myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä, räjähdys-, 
palo- tai säteilyvaarallisuutensa tai muun ominaisuutensa vuoksi.

Vaihtotyö
Ratapihoilla tapahtuva vaunujen siirtely ja junien kokoonpano 
sekä vaunujen toimittaminen asiakkaiden käyttöön kuormaus- ja 
purkupaikoille.

VAK
Vaarallisten aineiden kuljetukset. Ks. vaaralliset aineet.

Varmennus
Johtamisjärjestelmän varmennuksessa ulkopuolinen asiantun-
tija arvioi, miten hyvin organisaation raportointi täyttää annetut 
raportointikriteerit.

Vetokalusto
Konevoimalla liikkuvat veturit, moottorijunat, pienveturit ja 
 rata-autot.

Yhdistetyt kuljetukset
Rahti on koko kuljetuksen ajan samassa yksikössä, ja kuljetukseen 
käytetään vähintään kahta eri kuljetusmuotoa. Pitkä runko-kulje-
tus toteutetaan rauta- tai vesiteitse, lyhyet jakelu- ja noutokulje-
tukset maanteitse.

Ympäristösertifikaatti
Osoitus siitä, että yrityksen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
on auditoinnissa todettu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.
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VASTUUHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT

Vuosiraportoinnin vastuuhenkilöt
Heijari Mika, viestintäpäällikkö
Holmberg Pirjo, työturvallisuuspäällikkö
Järvinen Minna, markkinointisihteeri (Corenet Oy)
Karjalainen Kari, turvallisuuspäällikkö
Kellokumpu Ilkka, vastuullisuusasiantuntija
Keronen Kaisa, tiedottaja
Komulainen Johanna, markkinointikoordinaattori (VR Transpoint)
Korhonen Soili, tiedottaja (VR Track Oy)
Lankinen Riitta, head of accounting services 
Lehtipuu Kari, markkinointijohtaja (VR)
Lehtipuu Otto, yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja
Lehtonen Heli, talousjohtaja
Malkavaara Annikka, tiedottaja
Mäki Aleksi, HR-asiantuntija
Närhinen Sanna, markkinointipäällikkö (Avecra Oy)
Stenvall Vesa, ympäristöpäällikkö
Säynätjoki Tuija, ympäristöpäällikkö

VR-Yhtymä Oy
PL 488
(Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki
Puh. 0307 10
www.vrgroup.fi

Toimitus:
VR-Yhtymä Oy, viestintä

Valokuvat:
Leif Rosnell ja Soile Laaksonen

Ulkoasu:
Mainostoimisto Huvila Oy

Paino:
Lönnberg Painot Oy



TALOUDELLINEN INFORMAATIO  
VUONNA 2011
• VR-konsernin vuosiraportti julkaistaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja 

venäjäksi.

• Osavuosikatsaukset julkaistaan huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. 

• Osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Vuosiraportti ja osavuosikatsaukset ovat luettavissa VR-konsernin 
 nettisivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi.

• Julkaisuja voi tilata Internetistä osoitteesta www.vrgroup.fi.
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