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VR-Yhtymä Oy

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Tämä selvitys on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksen 54 mukainen selvitys. Selvitys
koskee VR-Yhtymä Oy:tä. Selvyyden vuoksi todetaan, että VR-Yhtymä Oy on listaamaton
yhtiö. Tämän selvityksen antaminen perustuu valtion omistajapolitiikkaa koskevaan
valtioneuvoston periaatepäätökseen 3.11.2011 sekä Keskuskauppakamarin tammikuussa
2006 antamaan kannanottoon koskien listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin
kehittämistä.

Tämä selvitys on käsitelty VR-Yhtymä Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunnassa 16.11.2011
ja hyväksytty hallituksessa 21.12.2011. Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä
kertomuksena, mutta julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja on myös
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi. Selvitys annetaan
tilintarkastamattomana.

Selvitys sisältää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 edellyttämien
tietojen lisäksi suosituksen 47 (palkka- ja palkkioselvitys) edellyttämän kuvauksen
palkitsemisesta yhtiössä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys
ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

1. Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeamat

VR-Yhtymä Oy:n päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen
osakeyhtiölakia, VR-Yhtymä Oy:n yhtiöjärjestystä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n
antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosaston yhtiön tietoon saattamia talouspoliittisen ministerivaliokunnan
kannanottoja.

Yhtiö poikkeaa hallinnointikoodista yhtiökokousmenettelyjen ja sisäpiirihallinnon osalta.
Perusteet poikkeamiselle  ovat,  että yhtiöllä  on vain yksi  osakas ja yhtiön osake ei  ole
pörssilistattu.

2. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Talous

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

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

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

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

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

Riskienhallinta

VR-Yhtymä Oy:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka.
Riskienhallintapolitiikan mukaan huolehditaan siitä, että toiminnoista ei aiheudu riskejä,
joiden toteutuminen vaarantaisi liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen.

Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Erillistä
riskienhallintaorganisaatiota ei ole, vaan kussakin liiketoiminta- ja tukiyksikössä
riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi strategiaprosessia. Merkittävät strategian
toteuttamiseen liittyvät riskit tunnistetaan liiketoiminnoittain ja arvioidaan strategiatyön
yhteydessä. Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi laaditaan toimenpiteet ja
kullekin riskille nimetään vastuuhenkilö. Riskit raportoidaan vuosineljänneksittäin
toimitusjohtajalle strategiaseurannan yhteydessä ja hallitukselle vähintään kerran
vuodessa strategiakäsittelyn yhteydessä.

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu hallituksen hyväksymissä rahoitus- ja
suojauspolitiikoissa. Politiikat päivitetään ja käsitellään hallituksessa kerran vuodessa.
Konsernin rahoitusriskien hallinta kattaa likviditeetti-, valuutta-, korko-, vastapuoli-, ja
hyödykeriskit.

Kiinteään omaisuuteen tai liiketoimintaan kohdistuvilta riskeiltä on suojauduttu vahinko-
ja toiminnan keskeytysvakuutuksin.

3. Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
on asianmukaisesti järjestetty.
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Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät
toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat
päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä
merkittävistä kiinteistökaupoista.

Lisäksi hallitus muun muassa:

hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion;
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen;
hyväksyy vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen;
hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden
keskeisten avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien
työjärjestykset;
ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet;
hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat
periaatteet ja politiikat;
valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan
kanssa ja
kutsuu koolle yhtiökokouksen.

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

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

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

VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2011

Hallituksen puheenjohtaja:

Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeust. kand., ekonomi. Työskennellyt aikaisemmin mm.
Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Orion Oyj. Hallituksen
jäsen: Realia Group Oy ja Suomen Messut Osuuskunta. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen
puheenjohtaja 19.4.2011 alkaen.

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Christer Granskog, s. 1947, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Kalmar Industries Oy:n toimitusjohtajana, Partek Oy:n
varatoimitusjohtajana sekä Parter Cargotek AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet Automation
Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Patria Oy ja LannenTractors.
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Hallituksen jäsen: Cavotec MSL, Sarlin Oy ja Actiw Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen
jäsen 4.4.2008 alkaen.

Varsinaiset jäsenet:

Riku Aalto, s. 1965, hallintot. maist., puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen
puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj Hallituksen jäsen: Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö (SAK) ja SDP:n puoluehallitus. Hallintoneuvoston jäsen:
Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

Maaret Heiskari, s. 1966, B.Sc. Linguistics, JOKO 57 Executive education, Regional
Director, Russia, Kone Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm. 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.

Antti Mäkelä, s.1952, kauppat. maist. Työskennellyt aikaisemmin mm. 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.

Soili Suonoja, s. 1944, kotitalousopettaja, MBA, kauppaneuvos. Työskennellyt
aikaisemmin mm. Fazer Amican toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Alko Oy,
Finavia Oyj, Finnpilot Pilotage Oy, Leijona Catering Oy, Reilukauppa ry ja Huoltoliitto ry.
Hallituksen jäsen: Hoiva Oy, Nurmijärven Linja Oy ja Eilakaisla Oy. VR-Yhtymä Oy:n
hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

Arja Talma, s. 1962, kauppat. maist., eMBA, toimitusjohtaja, Rautakesko Oy.
Työskennellyt aikaisemmin mm. Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) ja
talousjohtajana, 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.

Markku Tapio, s. 1948, valtiot. kand., finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia.
Työskennellyt aikaisemmin mm. kauppa- ja teollisuusministeriössä omistajapolitiikan
yksikön johtajana ja teollisuusosaston apulaisosastopäällikkönä. Hallituksen jäsen:
Neste Oil Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.5.2007 alkaen.

Lisäksi vuonna 2011 hallitukseen kuuluivat 19.4.2011 asti hallituksen puheenjohtajana
Lauri Ratia ja jäsenenä Lauri Ihalainen.

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

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2011 hallitus
kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen
osallistumisaste oli 93,8 prosenttia.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2011 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen
19.4.2011 päättämät palkkiot:

Hallituksen puheenjohtaja 54 750 EUR/v
Hallituksen varapuheenjohtaja 25 800 EUR/v
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Hallituksen jäsen 22 800 EUR/v

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että
valiokunnan kokouksesta 600 EUR/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna
2011 yhteensä 290 550,00 euroa.

Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

4. Valiokunnat

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

Valiokunnat kokoontuvat noin 4–5 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat
hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

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

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

käsitellä vuotuinen talousarvio;
seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja
riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
käsitellä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen
sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön
riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle
yhtiölle;
seurata yhtiön ja konsernin taloudellista tilannetta (välitilinpäätökset);
taloudellisen raportoinnin kuten osavuosi- ja vuosikatsausten sekä
tilinpäätöstiedotteiden ja muiden vastaavien viestintää koskevien
lehdistötiedotteiden valvonta;
tilintarkastuksen raporttien ja tarkastussuunnitelmien käsittely ja yhteydenpito
tilintarkastajaan;
sisäisen tarkastuksen raporttien ja tarkastussuunnitelmien käsittely ja
yhteydenpito sisäiseen tarkastukseen ja
tilintarkastajan valintapäätöksen valmistelu

Hallitus valitsi 10.5.2011 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Arja Talma
(pj.), Riku Aalto, Maaret Heiskari ja Antti Mäkelä. Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta
kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 71
prosenttia.
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Henkilöstövaliokunta

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

Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:

yhtiön toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu;
konsernin johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden
palkitsemisasioiden valmistelu;
toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenten ja tarvittaessa myös muiden
avainhenkilöiden nimitysasioiden valmistelu;
yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu; sekä
huolehtia muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä sekä käsitellä
valiokunnan päättämässä laajuudessa muita henkilöstöä koskevia asioita kuten
henkilöstön ja esimiestyön kehittämistä, seuraajasuunnitelmia ja
työturvallisuuden kehittämistä.

Hallitus valitsi 10.5.2011 henkilöstövaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Hannu
Syrjänen (pj.), Christer Granskog, Soili Suonoja ja Markku Tapio.

Vuonna 2011 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä neljä kertaa ja jäsenten
keskimääräinen osallistumisaste oli 88 prosenttia.

5. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

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

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

VR-konsernissa on johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja (pj.),
matkustajaliikenne- ja logistiikkadivisioonien johtajat, VR Track Oy:n toimitusjohtaja,
palvelut ja tuotanto -divisioonan johtaja, Venäjä ja kansainväliset toiminnot -
divisioonan johtaja sekä konsernin talous-, henkilöstö-, kehitys- sekä
yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja.

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.

VR-Yhtymä Oy:n johtoryhmän muodostivat vuonna 2011 toimitusjohtaja Mikael Aron
lisäksi seuraavat henkilöt:

Antti Jaatinen, s. 1949, ekonomi. Matkustajaliikennedivisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy.
Työskennellyt aikaisemmin henkilöliikennejohtajana VR Osakeyhtiössä. Johtoryhmän
jäsen 20.8.2009–31.1.2012.
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Rolf Jansson, s. 1969, diplomi-insinööri ja kauppat. maist. Logistiikkadivisioonan johtaja
30.11.2011 alkaen ja kehitysjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin
Nordean Corporate Finance-johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen
Hamiltonissa. Johtoryhmän jäsen 27.7.2009 alkaen.

Timo Koskinen, s. 1968, varatuomari. Henkilöstöjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt
aikaisemmin henkilöstöjohtajana VR Osakeyhtiössä ja VR-Yhtymässä sekä juristina
Elisalla. Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

Otto Lehtipuu, s. 1968, diplomi-insinööri. Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, VR-
Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin ympäristöpäällikkönä VR-Yhtymässä.
Johtoryhmän jäsen 1.12.2010 alkaen.

Heli Lehtonen, s. 1963, kauppat. maist. Talousjohtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt
aikaisemmin VR Osakeyhtiön talouspäällikkönä, sisäisen tarkastuksen päällikkönä
Stockmannilla ja tilintarkastajana KPMG:llä. Johtoryhmän jäsen 1.1.2009 alkaen.

Päivi Minkkinen, s. 1959, diplomikielenkääntäjä. Venäjä- ja kansainväliset toiminnot-
divisioonan johtaja, VR-Yhtymä Oy. Työskennellyt aikaisemmin VR-Yhtymän
kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä. Johtoryhmän jäsen 20.8.2009 alkaen.

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.

Ville Saksi, s. 1971, insinööri. Toimitusjohtaja, VR Track Oy. Työskennellyt aikaisemmin
Skanskan Infra Oy:n toimitusjohtajana. Johtoryhmän jäsen 1.1.2010 alkaen.

Lisäksi vuonna 2011 johtoryhmään kuului 14.10.2011 asti logistiikkadivisioonan johtaja
Erik Söderholm.

Antti Tiitola aloitti matkustajaliikennedivisioonan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä
1.2.2012. Antti Jaatinen jää eläkkeelle vuoden 2012 aikana.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän.
Kannustinjärjestelmää on viimeksi tarkistettu konsernin hallituksen päätöksellä
23.11.2011. Kannustinjärjestelmä koostuu lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmästä ja
pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat
toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmien
tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.
Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on kuvattu
konsernin palkitsemiskäsikirjassa, joka on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa
ja jonka ylläpidosta vastaa HR-yksikkö.

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

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmään järjestelmän  tarkastelujakso  on  yksi  (1)
vuosi. Järjestelmä jakaantuu viiteen organisaatiotasoon (L1–L5). Järjestelmään kuului
vuonna 2011 508 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu
johtoryhmä (9 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (91 henkilöä). Muut
tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies-
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ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4–L5-tasoihin (yhteensä 408
henkilöä).

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan
vuosittain  siten,  että  mittareita  on  enintään  6.  Konsernin/yksikön  liikevoitto  on
mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–10 % ja muiden strategiaa ja
yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–90 %. Lyhyen tähtäimen
kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet ovat vuosipalkasta
(ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-taso 40 %, L2-
taso 30–25 %, L3-taso 25–20 %, L4-taso 20–15 % ja L5-taso 10 %.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

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

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat
organisaatiotasoilta L1–L3 (vuonna 2011 yhteensä 45 henkilöä). Järjestelmän
mittausjakso on 3 vuotta (2010–2012) ja ansaintamittarina kumulatiivinen liikevoitto
(EBIT). Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiot ovat
vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-
taso  80  %,  L2-taso  80–70  %  ja  L3-taso  40–30  %.  Kolmen  vuoden  ansaintajakson
teoreettinen enimmäismäärä saadaan, kun edellä mainitut prosenttiluvut kerrotaan
kolmella.

Mahdolliset tulospalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä sen mukaan, onko
tavoitteiden mukainen liikevoittotaso toteutunut. Mahdollinen palkkio maksetaan
porrastetusti kolmen vuoden aikana (60/20/20) ansaintajakson päättymisestä.

Toimitusjohtajan toimisuhdetta ja keskeisiä luottamustehtäviä koskevat tiedot

Vuonna 2011 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 504 600,00 euroa ja vuodelta 2010
lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle maksettu bonus oli 146
342 euroa. Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi yllä selostettuun pitkän tähtäimen
kannustinjärjestelmään. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi
osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Toimitusjohtajalla on työsopimuksessaan autoetu, jota Mikael Aro ei ole ottanut
käyttöön. Toimitusjohtajalla on matkapuhelinetu, arvo 20 euroa/kk. Muita luontaisetuja
hänellä ei ole. Palkan, palkkioiden ja luontaisetujen lisäksi toimitusjohtaja on saanut
VR:n vapaalipun.

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke.
Toimitusjohtajalla  on  työnantajan  maksama  (vuosimaksu  vuonna  2011  oli  9  604,50
euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman
varalta.

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

Mikael Aro on Finnkino Oy:n hallituksen puheenjohtaja (3.2.2012 lähtien) sekä
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Altia Oyj:n hallituksen jäsen. Lisäksi



9 (10)

Mikael Aro on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja
työmarkkinavaliokunnan puheenjohtaja sekä suomalais-venäläisen kauppakamarin
hallituksen jäsen.

Johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitseminen ja muut etuudet

Hallitus päättää konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta ja
toimisuhteen muista ehdoista.

Johtoryhmään kuuluvat johtajat kuuluvat konsernin tulospalkkiojärjestelmien
piiriin edellä kuvatulla tavalla.

Johtoryhmän jäsenten, pois lukien toimitusjohtaja, palkat ja luontoisedut vuonna 2011
olivat 2 215 088,78 euroa ja tulospalkkio-osuudet 559 430,75 euroa (vuodelta 2010) eli
yhteensä 2 774 519,53 euroa.

Johtoryhmän jäsenillä on matkapuhelinetu, arvo 20 euroa/kk, eikä muita luontaisetuja.
Palkan, palkkioiden ja matkapuhelinedun lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat saaneet VR:n
vapaalipun.

6. Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

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

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

Hallintoneuvoston tehtävä on:

valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja, että
yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä
pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;
antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti
tärkeitä;
antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan
laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen
suunnitelmien toteutumista.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2011

Puheenjohtaja:

Matti Ahde, s. 1945

Varapuheenjohtaja:
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Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja

Jäsenet:

Outi Alanko-Kahiluoto, s. 1966, filosofian tohtori, kansanedustaja
Thomas Blomqvist, s. 1965, kansanedustaja
Timo Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja
Kari Kärkkäinen, s. 1970, opiskelija
Raili Myllylä, s. 1950, sosionomi, maanviljelijä
Lauri Oinonen, s. 1947, teologian maisteri, maatila- ja metsätalousyrittäjä
Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, perushoitaja, kansanedustaja
Satu Taiveaho, s. 1976, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Raimo Vistbacka, s. 1945, varatuomari

Henkilöstöjärjestöjen edustajat:

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

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

Lisäksi vuonna 2011 hallintoneuvostoon kuuluivat 19.4.2011 asti varapuheenjohtajana
Eero Akaan-Penttilä ja jäsenenä Peter Östman.

Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2011 päätöksellä ovat:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 470 EUR/kk
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 340 EUR/kk
Hallintoneuvoston jäsen 260 EUR/kk

Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500
euroa kokoukselta. Hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina vuonna 2011 kaikkiaan 74
260,00 euroa.

Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

7. Tilintarkastus

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

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana Petri Kettunen, KHT. Tilintarkastajalle tilikaudella
2011 maksetut palkkiot olivat yhteensä 65 000 euroa.


