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Finrailin vuosi 2015



Finrail irtautuu 
VR-konsernista 

1.1.2015

Itsenäinen 
osakeyhtiö VR-

konsernin sisällä 
vuodesta 2013

153 
vuotta vanha  

emoyhtiö



Finrail on yrityksenä nuori,  
mutta sen vastuulla olevaa  
työtä on tehty niin pitkään  
kuin Suomessa on ollut rauta-
tieliikennettä – yli 150 vuotta. 
Työllä on pitkät perinteet ja 
tämä näkyy myös yhtiön  
henkilöstön vahvassa  
ammattitaidossa.

Finrailin vuosi 2015

1.1.2013  
Finrail Oy perustetaan

14.10.2014  
Finrailin tytäryhtiö Finlogic Oy 
perustetaan

1.1.2015  
Finrail Oy irtautuu VR-konsernista

10.3.2015  
Käyttökeskustoiminta siirtyy  
Finlogic Oy:lle
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Finrail Oy perustettiin vuonna 2013 VR-Yhtymä Oy:n 

tytäryhtiöksi. Tätä ennen toimintaa oli harjoitettu yhtenä 

VR-Yhtymä Oy:n liiketoimintayksikkönä. Finrail Oy eriytet-

tiin VR–konsernista tammikuussa 2015, jonka jälkeen se 

jatkoi toimintaansa itsenäisenä yhtiönä valtioneuvoston 

kanslian omistajaohjauksessa. Yhtiöittämisellä ja yhtiön 

eriyttämisellä rautatieliikenteen harjoittajasta varmistet-

tiin liikenteenohjauksen kilpailuneutraliteetti eli palvelujen 

tarjoaminen tasapuolisesti kaikille toimijoille. 

Finrail-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Finlogic Oy, 

joka vastaa kaikista Finrailin vapaasti markkinoilla kil-

pailluista palveluista.

Finrail-konsernin toimialoja ovat rautatieliikenteen 

ohjauspalvelut, matkustajainformaatiopalvelut, rata-

töiden ja liikenteen yhteensovittaminen, sähköradan 

käyttökeskustoiminta sekä rautatieliikenteen hallintaan 

liittyvät lisäarvopalvelut, kuten konsultointi ja koulutuk-

set. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 440 työnte-

kijää 15 paikkakunnalla ympäri Suomea. Finrail vastaa 

osaltaan vuosittain yli 500 000 junan ja 70 miljoonan 

Yhtiön historia

junamatkustajan turvallisesta ja sujuvasta matkan-

teosta. Toiminnan kulmakiviä ovat korkealuokkainen ja 

turvallinen palvelu, jolle luodaan edellytykset osaami-

sella ja vastuullisella asenteella.

Irtautuminen 153 vuotta vanhasta emoyhtiöstä edel-

lytti Finrailissa monia muutoksia, kuten toiminnanoh-

jaus-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uudis-

tamista uuden yhtiön tarpeiden mukaisiksi. Vuoden 

2015 aikana yhtiötä on kehitetty myös muilla tavoin; 

organisaatiorakennetta on muokattu toimivammaksi ja 

esimiestyöhön on panostettu paljon monipuolisen koulu-

tuksen avulla. 

Maaliskuussa 2015 Finrail osti liiketoimintakauppana 

Liikennevirastolle sähköradan käyttöpäivystyspalveluita 

tarjoavat käyttökeskukset VR Trackilta. Käyttökeskustoi-

minta sijoitettiin Finrailin tytäryhtiöön, Finlogic Oy:öön. 

Uusi liiketoiminta täydentää hyvin Finrailin nykyistä liike-

toimintaa ja tarjoaa samalla mahdollisuuden kehittää 

käyttökeskustoimintaa entisestään yhdessä asiakkaan 

kanssa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut Konserni 2015 Konserni 2014 Finrail Oy 2015 Finrail Oy 2014

Liikevaihto, M€ 36,9 36,0 35,3 36,0

Liikevoitto, M€ 1,7 1,6 1,8 1,6

Liikevoitto %:a liikevaihdosta 4,5 4,6 5,0 4,6

Oman pääoman tuotto, % 100,8 174,0 96,9 174,0

Omavaraisuusaste, % 19,1 11,0 20,6 11,0

Henkilöstö keskimäärin 440 432 415 432
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2015 oli Finrailin ensimmäinen toimintavuosi 

itsenäisenä, valtion suoraan omistamana osakeyhtiönä. 

Toiminta itsenäisenä yhtiönä on tapahtunut suunnitel-

mien mukaan, toiminnan jatkuvuus on turvattu ja sen 

laatua on pystytty kehittämään. 

Finrailin tarjoamat keskeiset palvelut – rautatieliiken-

teen ohjaus, matkustajainformaatio asemilla, ratatöiden 

ja liikenteen yhteensovittaminen sekä käyttökeskustoi-

minta - ovat rautatieliikenteelle elintärkeitä. Mielestäni 

yhtiö on tuottanut nämä palvelut hyvin ja toiminta on 

kehittynyt myönteiseen suuntaan nykymuotoisessa yhti-

össä. 

Turvallisuus on yhtiön keskeinen arvo ja toimintamme 

perustana on turvallisuuden jatkuva kehittäminen. Toi-

mintakertomusvuotena otettiin käyttöön uusi turvallisuu-

den johtamisjärjestelmä. Lisäksi yhtiö auditoi ja kat-

selmoi toimintaansa kattavasti johtamisjärjestelmänsä 

mukaisesti. Yhtiön toiminta on erittäin turvallisuus-

kriittistä ja henkilökuntamme työ erittäin vastuullista. 

Henkilöstön osaamiseen on panostettu merkittävästi, 

esimerkkinä kaikkiin vuoroesimiehiin kohdistunut lisä-

koulutus vuonna 2015. 

Finrail tuottaa valtaosan palveluistaan Liikenneviras-

ton kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Liikennevi-

raston lisäksi yhtiön asiakkaita ovat rautatieliikenteen 

harjoittajat, radan rakentamisen ja kunnossapidon toi-

mijat sekä matkustajainformaation osalta matkustajat 

suoraan. Asiakastutkimusten mukaan yhtiön toimintaan 

luotetaan. Asiakkaiden antama kokonaisarvosana 

yhtiölle vuoden 2015 asiakastutkimuksessa säilyi kor-

keana. Kuitenkin erityisesti häiriöhallinnan hoidossa 

vuorovaikutusta tulee asiakkaan kanssa edelleen syven-

tää. Matkustajat arvostavat liikenteen täsmällisyyttä ja 

toimiva liikenteenohjaus on täsmällisen junaliikenteen 

tärkeä tekijä. Liikenteenohjauksesta johtuvien myöhästy-

misten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön strategisena tavoitteena on tehostaa opera-

tiivista toimintaansa. Tähän pyritään toisaalta entistä 

paremman työvuorosuunnittelun kautta ja toisaalta 

olemalla vahvasti mukana Liikenneviraston vastuulla 

olevassa liikenteenohjausjärjestelmien modernisoin-

nissa. Vuoteen 2013 verrattuna teemme operatiivisen 

liikenteenohjaustyön selvästi pienemmillä henkilöstöre-

sursseilla. Tästä koituu selkeä kustannussäästö, josta 

Tehtävänämme on  
puolueettomana toimi-
jana tarjota kaikille  
rautatieliikenteen  
toimijoille tarvittavia  
liikenteenohjauksen ja  
-hallinnan palveluita.”

Finrailin vuosi 2015
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merkittävä osa jaetaan asiakkaalle.  Liikenteenohjauk-

sen työvälineiden modernisoinnista on esimerkkinä 

LOKI-järjestelmän käyttöönoton jatkaminen vuonna 

2015. Uudella järjestelmällä liikenteenohjaustyön kir-

jaukset voidaan tehdä lähes kokonaisuudessaan digi-

taalisesti.

Yhtiön strategian toinen kulmakivi on kasvattaa liike-

toimintaansa hallitusti.  Kasvu perustuu yhtiön osaami-

seen liikenteen hallinnan alueella ja mahdollisuuteen 

hyödyntää monipuolisesti yhtiön olemassa olevia resurs-

seja.  Käyttökeskuksia koskeva liiketoimintakauppa 

keväällä ja yhtiön toiminnan laajentuminen ratapihojen 

ohjaukseen Kouvolassa ovat esimerkkejä toteutuneesta 

ja erittäin hyvin yhtiöön toiminnallisesti sopivasta kas-

vusta. Yhtiöllä on valmius huomattavasti laajemminkin 

ottaa haltuunsa esimerkiksi ratapihojen liikenteenoh-

jaustoimintoja. Yhtiön rooli tulee todennäköisesti myös 

kasvamaan rautatieliikenteen kilpailun lisääntyessä; 

tehtävänämme on puolueettomana toimijana tarjota 

kaikille rautatieliikenteen toimijoille tarvittavia liikenteen-

ohjauksen ja -hallinnan palveluita.

Pertti Saarela

Toimitusjohtaja
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Liikenneturvallisuuskertauskoulutus, 
tammikuu 2015
Finrail sai oman oppilaitos- ja koulutusohjelmaluvan  

liikenneturvallisuuskertauskoulutukselle 1.1.2015 

lukien Trafin myöntämänä. Uusien koulutuslupien 

ansiosta Finrail pystyy paremmin keskittymään liiken-

teenohjauksen kannalta merkittäviin asioihin omassa 

koulutusohjelmassaan. Trafin hyväksymiä liikenneturval-

lisuuskertauskouluttajia oli vuonna 2015 yhteensä  

10 henkilöä. 

Rautatieliikenteen 
matkustajainformaatiojärjestelmän 
hankinta, tammikuu 2015
Liikennevirasto käynnisti vuoden alussa uuden rautatie-

liikenteen matkustajainformaatiojärjestelmän hankin-

nan. Tavoitteena on tuottaa uusi informaatiojärjestelmä, 

joka korvaa käytössä olevan matkustajainformaatiojär-

jestelmän vuoden 2019 alussa. Matkustajainformaatio-

järjestelmällä hallitaan näyttölaitteiden sekä kuulutuk-

sien sisältöä. Uuden infojärjestelmän rakentamisessa 

Finrailin asiantuntijuus on merkittävässä roolissa.

Käyttökeskustoiminnan 
liiketoimintakauppa, maaliskuu 2015
Finrail hankki maaliskuussa 2015 liiketoimintakaupalla 

rautateiden käyttökeskuspalvelutoiminnan VR Track 

Oy:lta.  Liiketoimintakaupassa siirtyi Finrailin palveluk-

seen 25 työntekijää vanhoina työntekijöinä. Finrail hoi-

taa käyttökeskusten operatiivisen toiminnan Liikennevi-

raston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Liikenteenohjauksen kirjausten (Loki) 
digitalisaatio, kesäkuu 2015
Loki -sovelluksessa otettiin 1.6.2015 käyttöön versio, 

jolla junapäiväkirjat saatiin siirrettyä sähköiseen muo-

toon. Käyttöönoton ansiosta esimerkiksi ratatöiden 

merkinnät on nyt mahdollista tehdä digitaalisesti.

Kehäradan avautuminen liikenteelle, 
heinäkuu 2015
Kehärata luovutettiin liikenteenohjauksen piiriin 

3.6.2015 ja matkustajaliikenne alkoi suunnitellusti 

1.7.2015. Maanalaiset juna-asemat, Aviapolis ja Lento-

asema, toivat uusia vaatimuksia turvallisuuden ja sitä 

kautta liikenneohjaajien osaamiseen. Kehäradan käyt-

töönotto sujui liikenteenohjauksen osalta hyvin. Alkuvai-

heessa uuden rataosan ohjauksen sujuvuus varmiste-

taan erillisellä liikenteenohjauksen työpisteellä

Ratapihojen liikenteenohjauksen 
uudelleenjärjestely, kevät ja syksy 2015
Valmistauduttaessa matkustajaliikenteen kilpailun avautu-

miseen, ratapihojen asetinlaitetyötä siirtyy asteittain Finrai-

lin tehtäväksi. Vuonna 2015 toteutettiin vaiheittain Kouvo-

lan asetinlaitteen II ohjauksen siirto VR Transpoint Oy:lta 

Finrailiin. Projekti saadaan päätökseen keväällä 2016.

Lisäksi Kuopion ratapihan vaihdemiestyö siirtyi VR 

Toimintaan vaikuttavat  
tapahtumat vuonna 2015 

Finrailin vuosi 2015
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Transpoint Oy:lta Destia Rail Oy:öön. Finrail osallistui 

muutokseen opastamalla Destia Railin vaihdemiehet 

uusiin työtehtäviinsä yhdessä Proxion Oy:n kanssa.

Henkilöstön ja esimiesten koulutukset, 
kevät ja syksy 2015
Liikenneturvallisuustehtävissä toimiville henkilöille jär-

jestettiin Trafin määräyksen mukainen kertauskoulutus, 

jonka kaikki suorittivat hyväksytysti. Esimieskoulutusta 

järjestettiin yhteensä kuusi päivää kaikille Finrailin 

ohjauspalveluesimiehille, vuoroesimiehille ja vuoroesi-

miesten sijaisille.

Tampereen kauko-ohjausjärjestelmän 
käyttöönotto, syyskuu 2015
Tampereen kauko-ohjausjärjestelmän (TAKO) käyttöö n  - 

ottoprojekti käynnistettiin Liikenneviraston johdolla 

syyskuussa 2015. Kauko- ohjausjärjestelmä on moder-

nin liikenteenohjauksen työkalu, jonka avulla voidaan 

keskitetysti ohjata useita turvalaitoksia ja hallita laa-

joja maantieteellisiä kokonaisuuksia. Valmistuttuaan 

TAKO-järjestelmällä tullaan ohjaamaan noin neljännestä 

valtion rataverkosta (1400km).

Liikenteenohjauksen organisaatio-
muutokset, syksy 2015 
Marraskuussa Finrailin liikenteenohjauksen organisaatio 

jaettiin kahteen alueelliseen organisaatioon: Pohjois- ja 

Länsi–Suomeen sekä Etelä- ja Itä–Suomeen. Tämän 

lisäksi Finrailissa tehtiin vuoden aikana pienempiä, teh-

täväryhmäkohtaisia organisaatiomuutoksia, joilla pyrittiin 

tukemaan entistä paremmin esimerkiksi koulutukseen 

ja turvallisuuteen liittyvää työtä.

Uusien liikenneohjaajien koulutus  
ja valmistuminen, maaliskuu 2015  
ja elokuu 2015
Maaliskuun lopussa valmistui liikenneohjaajaksi 18 

henkilöä. Tammikuussa käynnistyneessä rekrytoinnissa 

valitut opiskelijat (18 henkilöä) aloittivat opintonsa elo-

kuussa. Liikenteenohjaajan koulutus kestää noin kuusi 

kuukautta ja opintoihin sisältyy sekä teoriakoulutusta 

että työssäoppimista.

Keskeiset auditoinnit ja  
katselmukset, lokakuu 2015
Trafi auditoi Finrailin liikenneturvallisuuskertauskoulu-

tuksen 1.10.2016, ja antoi toiminnasta hyvän arvion. 

Vuonna 2015 aloitettiin myös ohjauspalvelukohtaiset 

liiketoimintakatselmukset, joissa läpikäydään toiminnan 

keskeisimpiä osa-alueita. Liiketoimintakatselmukset 

jatkuvat myös vuonna 2016.

Läpi vuoden toteutettiin sisäistä turvallisuuden 

auditointia useissa liikenteenohjauksen toimipisteissä. 

Lisäksi Liikennevirasto kohdensi omavalvontaansa  

Pieksämäen, Seinäjoen ja Niiralan toimipisteisiin.

Henkilöstörahaston perustaminen, 
Joulukuu 2015
Finrail konsernin uusi henkilöstörahasto perustettiin 

joulukuussa 2015. Rahasto toimii yhtiön kaikkien Suo-

messa toimivien yksiköiden yhteydessä ja rahaston 

jäseniä ovat konsernin henkilöstö. Rahasto tarjoaa  

Finrailin henkilöstölle pitkäjänteisen mahdollisuuden 

henkilökohtaisten palkkiotuottojen kasvattamiseen.

Uusien syykoodien käyttöönotto,  
joulukuu 2015
Uusi myöhästymissyiden syykoodiston perusrakenne 

valmistui vuonna 2015. Syykoodien lopullinen käyttöön-

otto tapahtuu 1.1.2017. Syykoodistolla kirjataan juna-

liikenteen täsmällisyyspoikkeamat ja niiden aiheuttajat. 

Syykoodiston uusimisen tavoitteena on tiedon laadun 

parantuminen, seuranta ja hyödynnettävyys. Lisäksi 

myöhästymisten heijastusvaikutusten seuranta ja koko-

naisvaltainen tilannekuva parantuu.

Finrail Oy  |  Vuosikertomus 2015         11



Finrailin vuosi 2015

Toimintaympäristö

Rautatieliikenteen osapuolet ja  
roolit yhtiön näkökulmasta
Rautatielain (304/2011) mukaan Liikennevirasto rata-

verkon haltijana vastaa liikenteenohjauksesta valtion 

rataverkolla. Rataverkon haltija voi järjestää liikenteen-

ohjauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai yksityi-

siltä palveluntuottajilta. Liikennevirasto ostaa palvelut 

Finrail Oy:ltä vuosiksi 2014 - 2016 tehdyn sopimuksen 

perusteella. Sopimus kattaa liikenteenohjaus-, mat-

kustajainformaatio-, sekä liikennesuunnittelupalvelut. 

Lisäksi on sovittu tietyistä asiantuntijapalveluista liittyen 

liikenteenohjaustoiminnan kehittämiseen. 

Liikennevirasto ostaa Finrail Oy:n tytäryritykseltä Fin-

logic Oy:ltä sähköradan käyttökeskuspalvelun. Sopimus 

kattaa vuodet 2014–2018. Lisäksi Finrail Oy tarjoaa 

kaupallisin perustein asiantuntija- ja koulutuspalveluita 

kaikille rautatiealan toimijoille.

Finrail Oy:n ja Liikenneviraston välillä tehtyjen sopi-

musten perusteella tuottamat palvelut kohdistuvat toi-

minnallisesti lähinnä rautatieliikenteen harjoittajiin (lii-

kenteenohjaus), ratatyöurakoitsijoihin (liikenteenohjaus, 

liikennesuunnittelu) ja suoraan matkustajiin (asemien 

matkustajainformaatio). Finlogic Oy tuottaa palveluitaan 

ulkoisesti lähinnä ratatyöurakoitsijoille.

Rautatieliikenteen osapuolet ja roolit Finrailin näkö-

kulmasta on kuvattu oheisessa kaaviossa:

Rautatieliikenteen osapuolet ja roolit (nykytilanne)

Liikennevirasto

Finlogic Oy

Finrail Oy

Operaattorit

Ratatyöurakoitsijat

Matkustajat

Rahtiasiakkaat
(teollisuus tai kuljetusliikenne)

Palveluvirta

Rahavirta

Raha- ja palveluvirta
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Finrail Oy:n alue
organisaatio kartalla

Ohjauspalvelukeskus ja 
käyttökeskus

Ohjauspalvelukeskus

Erillispiste

Helsinki
Inkeroinen
Kymi
Kotka

Vainikkala

Imatra

Niirala

Joensuu
Kuopio

Ylivieska

Pieksämäki

Seinäjoki

Tampere

Kouvola

Oulu

Henkilö- ja  
tavaraliikenne

Tavaraliikenne

Rautatieala Suomessa

Rautatieverkko Suomessa

6 000

3 200

kilometriä liikennöityä 
rataverkkoa

kilometriä rataverkosta 
sähköistetty

Henkilöliikenteen osuus 
radan käytöstä noin 70 %, 
tavaraliikenteen noin 30 %

300–400
Kunnossapitoon käytetään vuosittain noin

miljoonaa euroa
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Matkustajaliikenne

Lähiliikenne 80 %

Kaukoliikenne 19 %

Kansainvälinen 
liikenne 1 %

70

60

300

900
miljoonaa 
matkaa

Noin

Matkan keskipituus noin 60 km

kaukojunaa / 
vuorokausi

lähijunaa / 
vuorokausi

Tavaraliikenne

33,4
miljoonaa 
tonnia / vuosi

Kotimaan  
liikenne 63 %

Kansainvälinen  
liikenne 27 %
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•  Vastaa liikennejärjestelmistä, liikenneverkoista, tavara-ja henkilölii-

kenteestä, liikenneturvallisuudesta ja liikenteen ilmasto- ja ympäristö-

asioista. Ministeriön vastuulle kuuluu myös viestintäpolitiikka ja -verkot.

•  Ohjaa ja valvoo Finrailille keskeisiä toimijoita Liikennevirastoa sekä  

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia.

•  Hallinnoi valtion rataverkkoa ja muuta rautatieinfrastruktuuria sekä  

vastaa niiden kehittämisestä ja kunnossapidosta.

•  Liikenneviraston sisäinen yksikkö Rataliikennekeskus vastaa osaltaan 

valtakunnallisesta liikenteen kokonaishallinnasta.

•  Valvoo rautatieturvallisuutta, myöntää tarvittavat todistukset ja kelpoisuu-

det sekä huolehtii markkinoiden toimivuudesta sääntelyn kautta.

• VR-Yhtymä Oy, operoi kaikilla rautatieliikenteen alueilla, tavara- 

liikenteessä ja matkustajaliikenteessä, toistaiseksi ainoa operaat-

tori matkustajaliikenteessä ja Suomen ja Venäjän välisessä rautatie-

yhdysliikenteessä.

• Fennia Rail Oy, aloittanut toimintansa tavaraliikenteessä vuonna 2015.

• Muut: Ratarahti Oy, Eastmar Oy ja museoliikenteen harjoittajat.

•  Tarjoaa paikallisliikennepalvelut pääkaupunkiseudun alueella ja  

lähikunnissa, sekä ostaa VR:ltä lähijunaliikenteen.

•  Monia alihankkijoita, jotka pitävät radan liikennekelpoisena.  

Suurimpia toimijoita ovat esimerkiksi VR Track Oy ja Destia Rail Oy. 

•  Liikennevirasto kilpailuttaa kunnossapitäjät ja tekee kunnossa-

pitosopimukset alueittain toimijoiden kanssa. 

•  Rautatiealan koulutusta ja työvoimakoulutusta järjestävä koulutuslaitos. 

Finrailin liikenteenohjauskoulutus järjestetään KRAO:ssa.

Keskeiset toimijat Finrailin 
toimintaympäristössä

Liikenne- ja  

viestintä - 

ministeriö

Liikenteen  

turvallisuus- 

virasto Trafi

Helsingin  

seudun liikenne 

(HSL)

Kouvolan  

Rautatie- ja  

Aikuiskoulutus  

Oy KRAO

Rautatie- 

liikenteen 

harjoittajat

Ratatyö- 

urakoitsijat

Liikenne- 

virasto
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Finrailin vuosi 2015

2015

Nykyliiketoiminnan kehittäminen ja tehostaminen

Strategian fokus

• Näytöt raideliikenteenohjauksen operatiivisen toiminnan johtamisen,  

tehostamisen ja kehittämisen kyvyistä

• Palveluperusteisen liiketoiminta- ja ansaintamallin valmistelu

• Hallittu epäorgaaninen kasvu valituissa kasvusuunnissa, kuten käyttökeskukset,  

ratapihojen liikenteenohjaus ja koulutusYh
te
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Finrailin strategia ja toiminnalle asetettavat tavoitteet  

voidaan johtaa yhteiskunnallisista tavoitteista:

• Edistää rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja  

tehostaa rautatieliikenteen järjestämisen  

kokonaisuutta

• Mahdollistaa tasapuolinen kilpailu rautatieliikenne-

palveluissa

• Varmistaa osaltaan rautatieliikennepalveluiden  

korkea laatu

• Tuottaa palvelut kustannustehokkaasti

• Varmistaa osaltaan liikenteen sujuvuus,  

häiriöttömyys ja turvallisuus

Strategia

Finrailin toiminnalle asetettavat tavoitteet

1. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

• Varmistaa liikenteen sujuvuus, häiriöttömyys  

ja turvallisuus

• Varmistaa palveluiden korkea laatu

2. Toiminnan tehokkuus ja kohtuullinen tuotto

• Tuottaa rautatieliikenteen tarvitsemat palvelut  

kustannustehokkaasti siten, että liikenteen toimivuus 

ei vaarannu

• Yhdistää toisiinsa toiminnan laatu sekä jatkuvuus, 

liiketoimintariski ja tuottomahdollisuus

3. Markkinoiden toimivuus

• Mahdollistaa tasapuolinen kilpailu rautatieliikenne-

palveluissa

• Erottelee julkisen palvelutehtävän palvelut selkeästi 

seurattavaksi ja valvottavaksi kokonaisuudeksi

4. Liikenteen kilpailukyvyn kehittäminen

• Edistää rautatieliikenteen kilpailukykyä kehittämällä 

omaa toimintaansa

• Osallistuu omalla osaamisellaan rautatieliikenteen 

kokonaisuuden kehittämiseen yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa

2018

Rautatieliikenteen ja liikenteen hallinnan laajempi kehittäminen 

Strategian fokus

• Palveluperusteiseen liiketoiminta- ja ansaintamalliin siirtyminen

• Palveluvelvoitteen laadukas ja tehokas kattaminen

• Hallittu kasvu uusiin rautatieliikenteen ja soveltuviin liikenteen hallinnan palveluihin

• Pidemmän aikavälin vision luominen toiminnan kehittämiseksi ja kasvun  

mahdollistamiseksi muilla soveltuvilla alueilla
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Liiketoiminnot

Finrail Oy toimii suomalaisen 

rautatieliikenteen polttopisteessä. 

Palvelujemme ydintä ovat 

rautateiden liikenteenohjaus ja 

turvallisuus, liikennesuunnittelu, 

käyttökeskustoiminta sekä 

junamatkustukseen liittyvät 

matkustajainformaatiopalvelut.





liikenneturvallisuus- 
tehtävissä toimivaa  
ammattilaista.

350Finrailin palveluksessa on noin

Liiketoiminnot
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Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaus rataverkolla on tällä hetkellä Finrail 

Oy:n päätehtävä ja suurin liiketoiminta-alue. Vuonna 

2015 vajaat 80 % henkilöstöstä työskenteli liikenteen-

ohjaustehtävissä. Liikenteenohjauksen tehtävänä on 

varmistaa, että junaliikenne ja vaihtotyöt sujuvat turvalli-

sesti, häiriöttömästi ja täsmällisesti valtion rataverkolla. 

Liikenteenohjaustoiminnassa korostuvat junaliikennöin-

nin ja ratatyön turvallisuutta tukevat menettelytavat ja 

niiden jatkuva kehittäminen. Lisäksi tasapuolisuus eri 

liikennöitsijöiden sekä muiden liikenteen osapuolten 

välillä on keskeinen toimintaperiaate liikenteenohjauk-

sessa.

Rautatieliikenteen ohjauksesta vastaavat liikenneoh-

jaajat, joilla on Trafin määrittelemä liikenneohjaajakel-

poisuus. Finrailin palveluksessa työskentelee noin 350 

liikenneturvallisuustehtävissä toimivaa ammattilaista, 

jotka vastaavat junaliikenteen ohjaamisesta kaikkina 

vuorokauden aikoina, vuoden jokaisena päivänä. Moni-

puolisen ja vaihtelevan työn keskiössä ovat turvallisuus, 

täsmällisyys ja asiakaslähtöisyys.

Liikenneohjaajien tehtäviin kuuluvat lupien antami-

nen ratatöihin sekä niiden turvaaminen. Ratatöitä ovat 

esimerkiksi kunnossapito- tai viankorjaustyöt.  Lisäksi 

liikenneohjaajat vastaavat junaliikenteen häiriönhallin-

nasta sekä poikkeustilanteiden hoitamisesta yhteis-

työssä sidosryhmien, kuten rataliikennekeskuksen, 

rautatiealan muiden toimijoiden sekä eri viranomaisten 

kanssa. Ohjausta tehdään pääosin kauko-ohjausjärjes-

telmien sekä erillisten turvalaitejärjestelmien avulla. 

Liikenteenohjaukseen käytettävillä turvalaitoksilla, 

asetinlaitteilla ja kauko-ohjausjärjestelmillä ohjataan 

liikennettä ja tuotetaan tietoa myös muille järjestelmille, 

kuten esimerkiksi matkustajainformaatiojärjestelmiin. 

Tekniset järjestelmät omistaa pääosin Liikennevirasto, 

joka pääasiallisesti vastaa myös niiden kehittämisestä 

ja ylläpidosta. 

Finrailin liikenteenohjaus on keskitetty ohjauspalvelu-

keskuksiin. Vuonna 2015 ohjauspalvelukeskukset sijait-

sivat seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Tampe-

reella, Seinäjoella, Oulussa, Joensuussa, Pieksämäellä 

sekä Kouvolassa. Näiden suurempien ohjauspalvelukes-

kuksien lisäksi liikennettä ohjataan myös pienemmistä 

erillispisteistä, kahdeksalta paikkakunnalta.

Liikenteenohjauksen  
tehtävänä on varmistaa,  
että junaliikenne ja  
vaihtotyöt sujuvat  
turvallisesti, häiriöttömästi  
ja täsmällisesti valtion  
rataverkolla.
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Liiketoiminnot

Matkustajainformaatiopalvelut

Finrailin matkustajainformaatiopalvelut tuottavat  

Liikenneviraston matkustajainformaatiojärjestelmillä 

valtakunnallisesti juna-asemien ja laitureiden matkusta-

jainformaation, joka palvelee päivittäin satojatuhansia 

junamatkustajia valtakunnallisesti.

Matkustajainformaatiopalveluiden vastuulla on Suo-

men juna-asemien aikataulu- ja raidenäyttöjen tietojen 

sekä asemakuulutuksien antaminen oikeaan aikaan ja 

sisällöltään oikeana. Toimintaan kuuluu olennaisena 

osana myös asemilla käytettävän näyttö- ja kuulutus-

laitteiston testaaminen sekä vikojen raportointi kunnos-

sapitäjälle. Matkustajainformaatiopalvelut osallistuvat 

aktiivisesti myös käytössä olevan matkustajainformaa-

tiojärjestelmän kehittämiseen sekä mahdollisten virhei-

den raportointiin järjestelmätoimittajalle.

Etelä-Suomen alueella matkustajainformaatiopalve-

lun tuottavat palveluun erikoistuneet asiakaspalvelijat, 

jotka työskentelevät vuonna 2008 perustetussa Info-

keskuksessa. Infokeskus sijaitsee Etelä-Suomen liiken-

teenohjauksen kanssa samoissa tiloissa ja palvelee 

alueen junamatkustajia kellon ympäri vuoden jokaisena 

päivänä. Muualla Suomessa matkustajainformaation 

tuottaminen kuuluu liikenneohjaajan päivittäiseen  

työskentelyyn. 

Finrailin matkustajainformaatiopalvelut tuottavat 

matkustajainformaatiota valtakunnallisesti yhteensä 

180 asemalle. Pääsääntöisesti asemilla ovat käytössä 

juna-asemien aikataulu- ja raidenäytöt sekä asemakuu-

lutukset, mutta useilla asemilla informaatiokanavana 

ovat vain kuulutukset. 

Käytössä oleva matkustajainformaatiojärjestelmä 

tuottaa aikataulun mukaisen junatiedon pääosin auto-

maattisesti. Automaattisia kuulutuksia annetaan valta-

kunnallisesti päivittäin noin 15 000 kappaletta. Kuulu-

tukset tuotetaan pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi, 

suurimmilla asemilla myös englanniksi. Venäjälle suun-

tautuvien junavuorojen kuulutukset annetaan lisäksi 

venäjäksi. Häiriö- ja poikkeustilanteissa asiakaspalvelija 

tai liikenneohjaaja päivittää juna- ja asemakohtaisia 

tietoja sekä tuottaa lisäinformaatiota junamatkustajille.

Automaattisia kuulutuksia 
annetaan valtakunnallisesti 
päivittäin noin 15 000  
kappaletta.

Matkustajainformaatio 

palveluissa laadukas  

asiakaspalvelu  

tarkoittaa ennen  

kaikkea 

Täsmällistä,  

ajantasaista ja virheetöntä 

matkustajainformaatiota 

käytössä olevien  

laitteistojen avulla

Matkustaja- 

informaation antamista 

onnistuneesti häiriö- ja 

poikkeustilanteissa

15 000
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Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun pääasiallinen tehtävä on huolelli-

sen ennakkosuunnittelun avulla sovittaa yhteen valtion 

rataverkon ratatyöt ja muu rautatieliikenne. Toiminnan 

tavoitteena on saada kokonaisuus toimimaan turvalli-

sesti, taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja häiriöttö-

mästi sekä varmistaa ratatöiden ja liikenteen sujuvuus.

Liikennesuunnittelusta vastaavat liikennesuunnitte-

lijat. Vuonna 2015 Finraililla liikennesuunnittelun teh-

tävissä työskenteli yhteensä 10 liikennesuunnittelijaa. 

Liikennesuunnittelijat sovittavat yhteen ratatöiden ja 

liikennöinnin tarpeet ottamalla huomioon kulloisenkin 

aikataulukauden liikenne-

rakenteen. Suunnittelussa 

tehdään läheistä yhteis-

työtä Liikenneviraston, 

urakoitsijoiden ja muiden 

rautatiealan toimijoiden 

kanssa. 

Liikennesuunnittelu on 

jaettu neljään toimialuee-

seen ja toimipisteet sijait-

sevat Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kouvolassa. 

Liikennesuunnittelun tärkeimpänä työkaluna toimii 

ennakkoilmoitusjärjestelmä (JETI), johon suunnitellut 

työt kirjataan ennakkoilmoituksina eri osapuolien käyt-

töön. Järjestelmässä ilmoitetaan töiden aiheuttamat 

rataverkon kapasiteetti- ja muut liikennerajoitukset, 

muutokset ratainfraan sekä muita rataverkon käytettä-

vyyteen liittyviä tietoja. Järjestelmä on otettu käyttöön 

kesäkuussa 2014 ja sitä on jatkuvasti kehitetty vastaa-

maan muiden tietojärjestelmien tarpeita

Suunnittelussa tehdään 
läheistä yhteistyötä  
Liikenneviraston,  
urakoitsijoiden ja muiden 
rautatiealan toimijoiden 
kanssa.

Liikennesuunnittelu kattaa 
koko valtion rataverkon
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Liiketoiminnot

josta 

 53% 

on sähköistettyä.

6 000 km
Suomen rataverkon  

pituus on noin 
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Käyttökeskustoiminta

Finrailin käyttökeskushenkilöstö huolehtii valtakunnal-

lisesti sähköratojen kaukovalvonnasta ja -käytöstä. 

Vuonna 2015 Finrailin palveluksessa työskenteli 

yhteensä 25 käyttöpäivystäjää, joiden työtehtäviin 

kuuluvat keskitetysti sähköradan kytkentämuutokset, 

energian käytön valvonta sekä vikojen kirjauspisteenä 

toimiminen. Lisäksi käyttöpäivystäjien vastuulla on suo-

jata erilaiset rakentamis- ja kunnossapitotyöt kytkemällä 

ajojohtimet jännitteettömiksi työskentelyalueiden lähei-

syydessä. Vastaavaa toimintaa edellytetään myös onnet-

tomuus- ja vauriotilanteissa. Yksittäisiä jännitekatkoja 

suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain noin 7000– 

9000 kappaletta.

Käyttökeskustoiminnan päivittäinen työskentely 

edellyttää sujuvaa yhteistyötä muun muassa liikenteen-

ohjauksen ja liikennesuunnittelun, urakoitsijoiden, pelas-

tusviranomaisten sekä valtakunnallisten ja alueellisten 

verkkoyhtiöiden kanssa. Käyttökeskustoimintaa hoide-

taan käyttökeskuksissa neljällä paikkakunnalla Helsin-

gissä, Oulussa, Tampereella ja Kouvolassa. Jokainen 

käyttökeskus toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden 

jokaisena päivänä.

Suomen rataverkon pituus on noin 6000 km, josta  

53 % on sähköistettyä rataa. Tämän sähkörataverkon 

kautta siirtyvä sähköenergian määrä vuositasolla on 

noin 780 GWh. Tämä vastaa noin prosenttia Suomen 

vuotuisesta sähköenergian kulutuksesta. Ratasähköä 

käytetään pääasiassa junaliikenteen tarpeisiin ja se 

toimii sähkövetoisen junakaluston energianlähteenä ja 

junakaluston käyttövalmiuden ylläpitäjänä. Lisäksi rata-

sähköä käytetään rataverkon vaihteiden lämmittämiseen. 

Energian käyttöä valvotaan siten, että käyttökeskus 

huolehtii alueittain vaihteiden lämmityksestä optimoiden 

energian kulutuksen, huomioiden samalla esteettömän 

ja turvallisen liikennöinnin. Energian käytön valvonnalla 

on saavutettu merkittävät kustannussäästöt vuonna 

2015 verrattuna aiempiin vuosiin.

6 000 km

Yksittäisiä jännite- 
katkoja suunnitellaan ja  
toteutetaan vuosittain noin  
7 000–9 000 kappaletta.

7 000– 
9 000
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Henkilöstö

Henkilöstö on Finrailin tärkein voimavara, sillä palvelu-

yhtiönä Finrailin toiminta rakentuu täysin sen osaaviin 

työntekijöihin. Valtaosa henkilöstöstä on kokeneita, 

pitkään ammatissa toimineita ammattilaisia. Ikäraken-

teesta johtuen yhtiöön palkataan joka vuosi eläkkeelle 

siirtyneiden tilalle uusia työntekijöitä. Kaikki liikenne-

turvallisuustehtävissä toimivat ovat saaneet tehtävään 

monipuolisen koulutuksen, joka sisältää sekä teoriaope-

tusta että työssäoppimista.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2015 Finrail konsernin palveluksessa työsken-

teli yhteensä 447 henkilöä, joista 422 henkilöä Finrail 

Oy:n palveluksessa ja 25 henkilöä Finlogic Oy:n palve-

luksessa. Henkilöstöstä suurin osa työskentelee liiken-

neturvallisuustehtävissä ja tämän lisäksi henkilöt työs-

kentelevät erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Finrailin henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta vuonna 2015. 

Yli puolet henkilöstöstä oli vähintään 50-vuotiaita.

Koko yhtiön henkilöstöstä vuoden 2015 lopussa miehiä 

oli 77 % ja naisia 23 %.

20-29 vuotta ............. 6 %

30-39 vuotta ........... 26 %

40-49 vuotta ........ 10,5 %

50-59 vuotta ........... 43 %

60-64 vuotta ........ 14,1 %

yli 65 vuotta.............. 1 %

Miehiä .................... 77 %

Naisia .................... 23 %

Finrail Oy ................. 422

Finlogic Oy ................. 25

Yhteensä ................. 447

Sukupuolijakauma vuoden 2015 lopussaHenkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa

Henkilöstön ikäjakauma vuoden 2015 lopussa

Liiketoiminnot
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Työsuhteet

Finrailin työsuhteista suurin osa, noin 95 %, on kokoai-

kaisia. Osa-aikaisten työsuhteiden osuus on nousussa. 

Vuonna 2015 osa-aikaisena työskenteli noin 5 % henki-

löstöstä. Osa-aikatyötä on käytetty ikääntyneiden työn-

tekijöiden osalta osa-aikaeläkkeen yhteydessä. Lisäksi 

osa-aikatyötä käytetään enenevässä määrin tasaamaan 

joustavasti työhuippuja ruuhka-aikoina. Samalla perus-

teella yhtiössä on vähäisessä määrin käytetty vuokratyö-

voimaa Helsingin Infokeskuksessa. 

Finraililla työsuhteet ovat tyypillisesti pitkiä ja vakinai-

sia. Vuonna 2015 keskimääräinen työsuhteen pituus oli 

noin 22 vuotta. Keskimääräinen eläköitymisikä oli 59 

vuotta. Yleinen lähtövaihtuvuus oli vuonna 2015 noin  

7 %, kun mukaan lasketaan myös kaikki eläkkeelle siir-

tymiset. Ilman eläkkeelle siirtymisiä lähtövaihtuvuus oli 

alle 1 %.

Henkilöstö sopimustyypeittäin 

vuoden 2015 lopussa

Kokoaikainen .......... 95 %

Osa-aikainen ............. 5 %

Vakinainen ............ 100 %

Finrailin työsuhteista  
suurin osa, noin 

95 %, 

on kokoaikaisia.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
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Vastuullinen Finrail



Vastuullisuus näkyy kaikessa  

Finrailin liiketoiminnassa. 

Polttopisteessä on vastuu  

junaliikenteen matkustajien 

turvallisuudesta liikennettä  

ohjattaessa.



Vastuu turvallisuudesta 

Finrailin turvallisuus vuonna 2015

Finrailin toiminnan turvallisuutta kehitettiin ja turvalli-

suuden toimintaprosesseja tarkennettiin kautta linjan. 

Vuoden 2015 aikana Finrailin toiminnassa ei tapahtunut 

henkilövahinkoja aiheuttaneita poikkeamia. 

Finrailin hallituksen vuonna 2015 vahvistama turval-

lisuuspolitiikka määrittää suunnan Finrailin turvallisuus-

toiminnalle. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on ennal-

taehkäistä ja minimoida vahingot, jotka kohdistuvat 

ympäristöön, ihmisiin, kalustoon, kuljetettavaan tava-

raan tai rataverkkoon.  Keskeisenä tavoitteena on myös 

toiminnan keskeytymättömyys ja häiriöttömyys. Finrailin 

turvallisuustoiminnan painopiste on rautatieturvallisuu-

dessa sekä varautumisessa ja pelastustoiminnassa. 

Turvallisuuspolitiikka edellyttää, että Finrail määrittelee 

turvallisuustavoitteet vuosittain sekä vahvistaa turvalli-

suussuunnitelman kolmivuotiskaudeksi. Turvallisuuden 

osa-alueet ovat rautatieturvallisuus, työturvallisuus, 

tietoturvallisuus, toimitilaturvallisuus sekä varautuminen 

ja pelastustoiminta.

Rautatieturvallisuus

Yhtiö vahvisti uuden turvallisuuden johtamisjärjestelmän 

syyskuussa. Muutoksia tuli erityisesti turvallisuusvastui-

den kuvauksiin, riskien käsittelyn prosessiin sekä poik-

keamien käsittelyn prosessin kuvaamiseen. Turvallisuu-

den johtamisjärjestelmissä määritellään turvallisuuden 

organisointi, vastuut, toimintatavat ja ohjeet. Vuosittain 

johtamisjärjestelmää auditoidaan ja lisäksi suoritetaan 

johdon katselmukset. 

Toimintavuoden aikana tehtiin turvallisuuden katsel-

mukset alueellisissa toimipisteissä. Lisäksi suoritettiin 

auditointeja yhteensä 10 kappaletta. Liikennevirasto 

on suorittanut omavalvontaa toimintavuoden aikana 

yhteensä kolmessa Finrailin toimipisteessä. Liikenteen-

ohjauksen toimintaan kohdistui vuonna 2015 Onnetto-

muustutkintakeskuksen teematutkinta.

Finrailin toimii monitoimijaympäristössä ja kokonais-

turvallisuus rakentuu yhteistyön kautta. Finrail edellyttää 

alihankkijoiltaan yhtiön turvallisuuspolitiikan huomioon 

ottamista.

Finrail on vuoden 2015 aikana korostanut toiminnas-

saan poikkeamien raportoinnin tärkeyttä ja sitä, että 

jokainen turvallisuuspoikkeama tulee raportoida. Turval-

lisuuspoikkeamien raportointi oli vuonna 2015 aktiivista 

ja jokainen raportoitu poikkeama tutkittiin. Isompiin 

poikkeamiin ja vaaratilanteisiin kohdistettiin erityistä 

huomiota ja merkittävimmät poikkeamat tutkittiin 

tarkasti. Poikkeamien perusteella määriteltiin kehittä-

mistoimenpiteitä vastaavien tapahtumien estämiseksi. 

Finrailin toiminnasta johtuen ei tapahtunut yhtään poik-

keamaa, josta olisi aiheutunut henkilövahinkoja. 

Finrailin toiminnan turvallisuustason hahmottami-

seksi ja toiminnan turvallisuuden kehittämiseksi käyn-

nistettiin nykytilan riskikartoitus rautatieturvallisuusnä-

Vastuullinen Finrail

Keskeisenä tavoitteena  
on myös toiminnan  
keskeytymättömyys  
ja häiriöttömyys.
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kökulmasta. Työn tarkoituksena on tunnistaa ja kirjata 

liikenteenohjauksen toiminnan merkittävimmät vaarat. 

Työ käynnistettiin vuoden 2015 aikana ja tunnistustyötä 

jatketaan seuraavan vuoden aikana tarkemman koko-

naiskuvan saamiseksi.

Työturvallisuus

Finrailin toiminnassa työturvallisuuskysymykset liittyvät 

lähinnä ergonomiaan sekä vuorotyötyöntekijän vireys-

tilaan ja työhyvinvointiin. Vuoden 2015 aikana käyn-

nistettiin keskustelu Finrailin työturvallisuustoiminnan 

kehittämiseksi sekä kartoitettiin tarkemmin tarpeita 

toimintatapojen muuttamiselle. Lisäksi esimiehille 

annettiin erillistä työsuojelukoulutusta. Marraskuussa 

2015 pidettiin työsuojeluvaalit ja uusi työsuojeluorga-

nisaatio aloitti toimintansa vuoden vaihteessa. Lisäksi 

joulukuussa arvioitiin Finrailin turvallisuuskulttuurin 

tilaa yhtiön omalla turvallisuuskulttuurikyselyllä. Kyselyn 

perusteella työn turvalliselle tekemiselle koetaan olevan 

hyvät edellytykset.

Turvallisuuden 

toteutuminen  

vuonna 2015

Finrailin  

toiminnasta  

ei aiheutunut 

henkilövahinkoja  

vaatineita  

onnettomuuksia

Nykytilan riskikartoitus  

käynnistettiin ja liiken- 

teenohjauksen toiminnan 

merkittävimmät tunnistetut  

vaarat kirjattiin koko  

henkilöstölle  

nähtäville

Kaikki  

merkittävät  

poikkeamat  

raportoitiin
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Vastuullinen Finrail

1.1.2015 alkaen Finrail  
sai Trafin hyväksynnän  
koulutusorganisaationa 
toimimiselle ja liikenne-
turvallisuuskertaus- 
koulutusohjelmalle.
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Vastuu työnantajana

Finrail haluaa olla hyvä työnantaja ja varmistaa henki-

löstön menestymisen työtehtävissä panostamalla muun 

muassa henkilöstön koulutukseen ja hyvään esimiestyö-

hön. Henkilöstön hyvä johtaminen on myös yksi Finrailin 

strategisista teemoista. 

Vuosi 2015 oli monessa mielessä henkilöstöön liitty-

vien toimintamallien uudelleen luomisen aikaa. Yhtiössä 

otettiin käyttöön monia uusia henkilöstöhallinnon jär-

jestelmiä, -prosesseja sekä ohjeistuksia helpottamaan 

työn organisointia. Lisäksi esimiestyöhön ja yleisemmin 

koulutukseen panostettiin merkittävästi; vuonna 2015 

esimiehet saivat keskimäärin kuusi päivää ja muut työn-

tekijät neljä päivää koulutusta. Finrailin toiminnan käyn-

nistyessä määriteltiin myös yhdessä henkilöstön kanssa 

hyvän palvelun, hyvän työntekijän ja hyvän esimiehen 

määritelmät, jotka ohjaavat osaltaan henkilöstön päivit-

täistä toimintaa.

Työterveys ja –hyvinvointi toiminnan perustana

Finraililla henkilöstön terveydentila, työhyvinvointi sekä 

työtyytyväisyys ovat merkittävässä asemassa, sillä eten-

kin liikenneturvallisuustehtävät edellyttävät tarkkaa ja 

säännöllistä terveydentilaseurantaa. Henkilöstön työ-

terveyttä ja -hyvinvointia pyritäänkin edistämään monin 

eri keinoin. Vuonna 2015 Finrailissa otettiin käyttöön 

uusi työkykyjohtamisen ohjelma, jonka tavoitteena on 

muun muassa turvata työurien jatkuminen, varmistaa 

henkilöstön työhyvinvointi, vähentää sairauspoissaoloja 

sekä varmistaa samalla tuottava ja turvallinen toiminta. 

Osana henkilöstön työterveyden kehittämistä Finrai-

lissa toteutettiin myös työterveyshuollon kilpailutus, 

jossa uudeksi työterveyshuollon kumppaniksi valikoitui 

Terveystalo. Vuonna 2015 otettiin käyttöön myös uusi 

tasa-arvosuunnitelma, päihdepolitiikka sekä ohje häirin-

nän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn. 

Näiden kaikkien työkalujen avulla on haluttu varmistaa 

henkilöstön mahdollisimman korkea työkyky.

Vuosi 2015 oli  
monessa mielessä  
henkilöstöön liittyvien 
toimintamallien  
uudelleen luomisen 
aikaa.
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Vastuullinen Finrail

Keskiössä hyvä esimiestyö ja koulutus

Vuosi 2015 oli Finrailissa esimiestyön kehittämisen 

teemavuosi. Esimiestyöhön panostettiin paljon muun 

muassa monipuolisen koulutuksen, tehtävien uudel-

leenorganisoinnin sekä yhteistyön kehittämisen kautta. 

Vuonna 2015 jokainen esimiestehtävässä toimiva 

henkilö sai vuoden aikana yhteensä kuusi päivää kou-

lutusta. Näiden valmennuksien avulla tarjottiin tukea 

paitsi päivittäisjohtamiseen, myös muutoksen johtami-

seen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun. Esimiestyöhön 

panostaminen näkyi lopulta positiivisesti myös Finrailin 

vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa, jossa vuonna 

2015 painottuivat nimenomaan esimiestyöhön liittyvät 

kysymykset. Henkilöstötutkimuksen mukaan lähiesi-

miestyö sai paljon kiitosta ja hyviä arvosanoja kautta 

Suomen. Lisäksi Finrailin esimiesindeksin tulos parani 

asteikolla 1–5 0,21 prosenttiyksikköä.

Syksyllä 2015 käynnistettiin myös Työsuojelurahas-

ton osarahoittama muutosjohtamisen valmennusoh-

jelma, joka jatkuu myös vuonna 2016. Valmennuksessa 

avainhenkilöiden muutoksen johtamisen kyvykkyyttä ja 

pystyvyyttä edistetään valmentamalla heitä soveltamaan 

käytäntöjä, jotka vahvistavat muun organisaation pysty-

vyyden tunnetta ja edistävät tiimien oppimista.

Finrailin liikenneturvallisuustehtävissä toimivan hen-

kilöstön kelpoisuutta säätelee laki rautatiejärjestelmän 

liikenneturvallisuustehtävistä. Tämä tuo omat erityispiir-

teensä henkilöstön kouluttamiseen. Liikenneohjaajien 

peruskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Kouvolan 

Rautatie- ja Aikuisoppilaitos KRAOn kanssa. KRAO tuot-

taa liikenneohjaajakoulutuksen, joka koostuu kolmesta 

osuudesta; teoriakoulutuksesta, simulaattorikoulutuk-

sesta ja työnopastuksesta. 1.1.2015 alkaen Finrail sai 

Trafin hyväksynnän koulutusorganisaationa toimimiselle 

ja liikenneturvallisuuskertauskoulutusohjelmalle. 

Liikenneohjaajien resursointi suunnitellaan yhteis-

työssä ohjauspalveluiden ja Liikenneviraston kanssa. 

Maaliskuussa 2015 valmistui 18 uutta liikenneohjaajaa, 

joka sijoittuivat Kouvolaan, Ouluun, Pieksämäelle ja Tam-

pereelle. Koulutuksen aloitti elokuussa 18 opiskelijaa.   

Liikenneturvallisuustehtäviin valittavien rekrytointipro-

sessi pitää Finrailissa aina sisällään esivalinnan kyky-

testit, haastattelut sekä Trafin edellyttämät psykologiset 

testit ja terveydentilan tarkastuksen ja turvallisuusselvi-

tyksen.

Syksyllä 2015 käynnistettiin työvuorosuunnittelun 

kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on helpottaa 

vuorosuunnittelua käyttämällä entistä enemmän auto-

maattista optimointia työvuorosuunnittelussa.

Henkilöstön palkitseminen

Finrailin kokonaispalkitsemismallin tavoite on paitsi 

motivoida ja sitouttaa nykyhenkilöstöä, myös houkutella 

yhtiöön uusia hakuprofiilimme mukaisia työntekijöitä. 

Konsernin koko henkilöstö oli vuonna 2015 tulos-

palkitsemisen piirissä. Henkilöstön tulospalkkiojärjes-

telmän tavoitteet päätti yhtiön hallitus ja ne käsiteltiin 

henkilöstön edustajien kanssa ennen käyttöönottoa. 

Johdolla, esimiehillä ja asiantuntijoilla oli yhtiön strate-

giasta johdettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvä 

tulospalkkiomalli.
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Rahallinen palkitseminen Henkilöstöedut Työ, kulttuuri ja kehittyminen

Kilpailukykyinen kuukausipalkkaus

Koko henkilöstö tulospalkkauksen 

piirissä

Projekti- ja muut palkkiot hyvästä 

suoriutumisesta

Työterveyshuolto

Liikunta- ja kulttuurisetelit 

sekä muu tuki liikunnalle ja 

hyvinvoinnille

Tuettu henkilöstöruokailu

Työsuhdematkalippu (2015-17)

Henkilöstön virkistystoiminta

Palvelusvuosilahjat

Henkilöstölahjat

Merkityksellisiä ja haastavia 

työtehtäviä kasvavassa yrityksessä

Säännölliset kehityskeskustelut

Säännöllinen henkilöstökoulutus  

ja urapolut

Vuorotyön ja liukuvan työajan 

joustot tehokkaan työn sallimissa 

puitteissa

Hyvä työilmapiiri ja yhteisöllisyys

Panostukset esimiestyöhön

Uudistuva kulttuuri, yhteiset 

pelisäännöt

Toimintatapojen jatkuva 

kehittäminen

Finrailin palkitseminen koostuu seuraavista osa-alueista:
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Vastuu sidosryhmistä

Finrail käy jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa, jotta yhtiö voisi kehittää toimialaa entistä vas-

tuullisempaan suuntaan. Vastuu sidosryhmistämme näkyy vahvasti myös tavoitteissamme ja arvoissamme:

Finrail toteutti tammi-helmikuussa 2016 asiakastyytyväi-

syyskyselyn koskien vuotta 2015. Jokavuotisen kyselyn 

tavoitteena on kuulla missä olemme onnistuneet asiak-

kaiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta, sekä 

tunnistaa mahdollisia kehityskohteita toiminnassamme. 

Vuoden 2015 kyselyyn vastasi 16 asiakasta sekä 85 

yhteistyökumppania. Vuoden 2014 tulokset on esitetty 

vuoden 2015 tulosten perässä.

Asiakkaidemme kaikkien arvosanojen keskiarvo 

Finrailin toiminnalle asteikolla 1–5 jatkoi hyvällä tasolla 

ollen 3,8 (3,9). Merkittävää parantumista tapahtui 

järjestelmäkehityksessä 3,7 (3,3), ohjeistuksessa 3,7 

(3,3) sekä työrakosuunnittelussa onnistumisessa 4,1 

(3,7). Tyytyväisyys liikenteenohjaukseen 3,7 (4,1) ja 

matkustajainformaation hoitoon 3,6 (3,9) heikentyivät 

hieman. Tyytyväisyys liikenteen ja ratatöiden yhteenso-

vittamiseen 4,0 (3,8) sekä asiantuntijapalveluihin 3,8 

(3,6) kasvoivat. Eniten kehitettävää nähtiin asemakuulu-

tuksissa ja -näytöissä häiriötilanteissa 2,8, sekä liiken-

teenohjauksessa häiriötilanteissa 3,3. Yhteistyökump-

paniemme kokonaistyytyväisyys toimintaamme vuonna 

2015 oli keskiarvoltaan 3,9.

Vuonna 2015 valmistui myös Liikenneviraston mat-

kustajainformaatiokysely, joka toteutetaan joka toinen 

vuosi. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla matkusta-

jia Helsingin, Pasilan, Tikkurilan ja Tampereen asemilla 

sekä junissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1000 hen-

kilöä.  Tutkimuksen tulosten mukaan kokonaistyytyväi-

syys asemien tiedotusjärjestelmiin oli hyvällä tasolla ja 

parantui vuoden 2013 tasosta. 85 % vastaajista arvioi 

tiedotusjärjestelmän joko hyväksi tai erittäin hyväksi. 

Luotettavimpina tietolähteinä pidettiin infonäyttöjä sekä 

-monitoreja.

Suoraselkäisesti ja 
vastuullisesti

Yhdessä tekemällä Toiminnan jatkuva 
kehittäminen ja uudet 

liiketoiminnot

Liikenteen  
toimivuus ja  
turvallisuus

Toimialan
kehittäminen

Toiminnan 
tehokkuus ja 
kohtuullinen

tuotto

Markkinoiden 
toimivuus

Toiminnan 
yleiset  

tavoitteet

Arvot Turvallisuus Tyytyväinen asiakas Uudistuminen
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Taloudellinen vastuu ja 
yhteiskuntavastuu 

Verojalanjälki

Finrail-konsernin verojalanjälki kuvaa Suomen valtiolle 

vuonna 2015 tilitettyjä veroja. Välittömien ja välillisten 

verojen lisäksi verojalanjälkeen kuuluvat henkilöstöön 

liittyvät veroluonteiset maksut sekä työntekijöiden pal-

kasta pidätetyt ennakonpidätykset. 

Konserni ottaa liiketoimintaratkaisuissaan verovai-

kutukset huomioon, muttei harjoita aktiivista verosuun-

nittelua eikä hyödynnä kansainvälisten ulottuvuuksien 

mahdollisuuksia verosuunnittelussa. Verojen minimoin-

titavoitteen sijaan veroratkaisut tehdään tarkoituksen-

mukaisuusperiaatteen ohjaamina. Tulkinnallisissa tai 

muutoin hankalissa veroasioissa tukea ostetaan ulko-

puolisilta veroasiantuntijoilta tai pyydetään ennakkopää-

töksiä ja neuvoja Verohallinnolta. Konsernin tavoitteena 

on hoitaa veronsa ja muut viranomaismaksunsa mahdol-

lisimman oikein, ajallaan ja lakeja noudattaen.

Toimintaperiaatteet

Konsernissa veroasioiden hoito on keskitetty taloushal-

lintoon. Konsernilla on myös vahvistettu taloussääntö, 

jossa on eritelty verotukseen liittyvät prosessit. Toimin-

taa valvoo myös tilintarkastusyhteisö.

100 % veroista Suomeen

Konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat verot omista tulok-

sistaan. Konsernin yhtiöiden välisissä veloituksissa nou-

datetaan aiheuttamisperiaatetta. Konserni noudattaa 

verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä 

ja raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Konsernilla 

ei ole toimipisteitä ulkomailla. Konserni maksaa 100 

prosenttia veroistaan Suomeen. Konsernin toiminnassa 

käytetään pääsääntöisesti vakiintuneita kotimaisia ali-

hankkijoita ja kumppaneita.

Veroraportti 2015

Vuonna 2015 konsernin tulos ennen veroja oli 1,68 M€  

(2014 1,65 M€). Konsernin erillisyhtiöllä ei ollut vah-

vistettuja tappiota aiemmilta tilikausilta. Tilikaudelta 

maksetuista veroista merkittävimmät olivat palkoista 

pidätetyt ennakonpidätykset 6,64 M€ (6,42 M€) sekä 

arvonlisävero 8,85 M€ (7,2 M€). Lisäksi Finrail-konserni 

maksoi tuloveroa 0,33 M€ (0,32 M€) ja verovuoden 

aikaisista palkoista sosiaaliturvamaksuja 0,47 M€ 

(0,49 M€). Näiden lisäksi konserni maksoi ostolaskuis-

saan erilaisia välillisiä veroja, joita ei ole eritelty rapor-

tissa.

Veroraportissa esitetyt luvut ovat suoriteperusteisesti 

koottu erillisyhtiöiden tilinpäätöksistä. Osa maksetta-

vista veroista erääntyy 2016 puolella.

Vastuullinen Finrail
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Finrail Oy Finlogic Oy Konserni

M€ 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Liikevaihto 35,28 35,28 1,60 0,00 36,86 36,00

Tulos ennen veroja 1,76 1,65 -0,08 0,00 1,67 1,65

Hyödynnetyt verotappiot 0 0 0 0 0,0 0,0

Henkilöstö 422 432 25 0 447 432

Tilikaudelta maksettavat  

välittömät ja välilliset verot

Tulovero 0,33 0,32 0,00 0 0,33 0,32

Työnantajamaksut, sotu 0,45 0,49 0,02 0 0,47 0,49

Kiinteistövero 0 0 0 0 0,0 0,0

Muut verot 0 0 0 0 0,0 0,0

Valmisteverot 0 0 0 0 0,0 0,0

Tilikaudelta tilitettävät verot

Palkkaverot 6,29 6,42 0,35 0 6,64 6,42

Lähdeverot 0 0 0 0 0 0

Arvonlisäverot, myynnit 8,50 7,20 0,35 0 8,85 7,20

Arvonlisäverot, hankkinat -1,20 0 -0,04 0 -1,24 0
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Hallinto



Omistus
Finrail Oy:n osakepääoman  

omistaa kokonaan Suomen valtio.  
Yhtiön omistajaohjauksesta  

vastaa valtioneuvoston kanslia.  
Finrail Oy:llä on tytäryhtiö  

Finlogic Oy, jonka osakekannan  
yhtiö omistaa kokonaan.



Hallinto

Hallitus

Kimmo Mäki, puheenjohtaja

s. 1974

Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus: Helsingin satama, 
toimitusjohtaja 2011–; Steveco Oy, yksikönjohtaja 
2006–2011; Stockmann Oyj, logistiikkapäällikkö 
2003–2006; UPM-Kymmenen Seaways Oy LTd, 
logistiikkapäällikö 2000–2003

Muut hallitusjäsenyydet: WCM Controls Oy 2002–, 
Satamaliitto 2013–, Innorail Oy 2012–, Meriliitto 
ry 2013–; Baltic Ports Organization 2011–

Pia Björk

s. 1957

Kauppatieteiden maisteri 

Keskeinen työkokemus: Bright Group Oy,  
CFO 2011–, Etteplan Oyj, VP Operations  
Developement & M&A, CFO 2001–2011,  
Uponor Group, VP Corporate Strategic Planning, 
CFO, Business controller 1988–2001

Muut hallitusjäsenyydet: Ekokem Oyj 2008–2016 

Yrjö Poutiainen

s. 1949

Oik. kand., varatuomari

Keskeinen työkokemus: VR-Yhtymä Oy,  
turvallisuusjohtaja 1998–2013; Ratahal-
lintokeskus, turvallisuusjohtaja 1995–1998;  
VR Cargo, apulaisjohtaja 1992–1995;  
VR Transpoint, johtaja 1989–1992; Rautatie-
hallitus, oikeusyksikön päällikkö 1988–1989; 
Rautatiehallitus osastosihteeri, asiainvalvoja, 
apulaisjohtaja 1977–1988

Kaija Sellman

s. 1961

Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus: IBM Nordic, Global  
Business Partners, Director 2010–, IBM Finland, 
IBM Denmark, IBM Nordic useita myynnin ja mark-
kinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviä 1989–
2010, Nokia Data/Nokia Information Systems, 
Product Manager 1985–1989

Jarmo Väisänen

s. 1951

Valtiotieteen lisensiaatti

Keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston kanslia, 
finanssineuvos, omistajaohjaus 2007– ; Valtio-
varainministeriö, finanssineuvos, rahoitusmark-
kinaosasto, omistajaohjaus 1996–2007; Valtion 
vakuusrahasto, apulaisjohtaja 1993–1996; 
Teollistamisrahasto Oy, ekonomisti, tutkimuspääl-
likkö, sijoituspäällikkö 1982–1993

Muut hallitusjäsenyydet: Alko Oy, Gasum Oy, 
Suomen Erillisverkot Oy
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Juha Sairanen

Liikennesuunnittelupäällikkö

s. 1955

Ylioppilas

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy liikennesuunnit-
telupäällikkö 2013–, VR ohjausalueen päällikkö 
1997–2012, VR laatuohjaaja 1995–1996, 
VR junaturvallisuusasiantuntija ja -kouluttaja 
1985–1994, VR liikenneohjaaja 1978–1985

Riitta Talvenlahti, (1/2016 asti)

Henkilöstöjohtaja

s. 1970

Valtiotieteiden maisteri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013  
(1/2016 asti)

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy, Henkilöstöjoh-
taja 2013–1/2016, TAT Taloudellinen tiedotus-
toimisto, Projektipäällikkö 2012–2013, Murata, 
HR Manager 2011–2012, AB Enzymes Oy, HR 
Manager 2008–2011, Samlink Oy HRD Manager 
2005–2008

Ville Tervola

Talousjohtaja

s. 1976

Kauppatieteiden maisteri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy, CFO, 2013–, 
Suomen Transval Oy, CFO, 2011–2013, Proffice 
Finland Oy, Business Controller, 2010–2011,  
Tiimari Oyj, rahoitusjohtaja, 2008–2009,  
Ensto Oy, Business Controller, 2005-2008, 
Outokumpu Oyj, Assistant project manager, 
2003–2005, Nokia Oyj, Project Controller,  
Implementation Project Manager 1999-2003

Pertti Saarela

Toimitusjohtaja

s. 1957

Oikeustieteen kandidaatti

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy, toimitusjohtaja 
2013–, VR Yhtymä Oy, palvelut ja tuotantodi-
visioonan johtaja 2009–2012, VR Yhtymä Oy, 
hallintojohtaja 1999–2008, Liikenne- ja Erityis-
alojen Työnantajat ry, toimitusjohtaja 1993–1999, 
valtiovarainministeriö 1983–1993

Sanna Järvenpää

Turvallisuuspäällikkö

s. 1987

Diplomi-insinööri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy, turvallisuus-
päällikkö 2013–, Fortum, luotettavuusinsinööri 
(PRA) 2012–2013, Fortum, PRA-työntekijä 
2010–2011

Timo Nieminen

Kehityspäällikkö

s. 1983

Diplomi-insinööri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy Kehityspääl-
likkö 2014–, Datafisher Oy, liiketoiminnan kehitys, 
2011–2014, Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy, 
kehityspäällikkö, Business Manager, 2008–2011, 
Nokia Oyj/NSN Oy, IT-alan asiantuntijatehtäviä, 
2006–2008

Jari Kantonen

Liikennejohtaja

s. 1967

Varanotaari  

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Finrail Oy, Liikennejohtaja 
2013–, G4S, operatiivinen johtaja, turvalli-
suusjohtaja 2007–2013, Gemalto Oy, turvalli-
suuspäällikkö 2006–2007, SR Management, 
toimitusjohtaja 2003–2006, A-Vakuutus, riskien-
hallintapäällikkö, vakuutusetsivä 1995–2003, 
Poliisi, useita virkasuhteita 1989–1995

Johtoryhmä
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Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuksena on avustaa 

Finrail Oy:n hallitusta ja toimitusjohtajaa sen valvonta-

velvollisuuden täyttämisessä. Sisäinen tarkastus toimii 

yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa, 

joille sisäisestä tarkastuksesta pääsääntöisesti rapor-

toidaan. Sisäinen tarkastus voi hallituksen hyväksymän 

tarkastussuunnitelman mukaan kohdistua kaikkiin 

yhtiön toimintoihin ja yksiköihin.

Finrail Oy:n hallitus on hyväksynyt sisäisen tarkas-

tuksen ohjesäännön vuonna 2015. Finrail Oy:llä ei ole 

omaa erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. 

Tällä hetkellä sisäistä tarkastusta hoitaa ulkoisena 

palveluntuottajana tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Konsernisuhteet

Finrail konserniin kuuluu emoyhtiö Finrail Oy ja Finrailin 

täysin omistama tytäryhtiö Finlogic Oy.

Hallinto
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Hallituksen toimintakertomus  
ja tilinpäätös 2015



Toiminta

Tilikauden aikana yhtiö on tuottanut valtion rataverkolle 

liikenteenohjaus-, liikennesuunnittelu- (ratatyö ja liiken-

teen yhteensovittaminen) ja matkustajainformaatiopalve-

lua. Liiketoimintaa on harjoitettu Suomessa. 

Tilikausi on kolmas yhtiön historiassa. Tilikauden 

aikana liiketoiminta pysyi normaalina. Yhtiö on saavutta-

nut sekä liikevaihdollisen että tuloksellisen tavoitteen. 

Tilikauden keskeiset tapahtumat on kuvattu vuosikerto-

muksessa.

Finrail Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 35 284 760,35  

euroa ja liikevoitto 1 757 657,85 euroa. Finrail-konser-

nin liikevaihto tilikaudella oli 36 859 934,82 euroa ja 

liikevoitto 1 675 628,27 euroa.

Toimintakertomus tilikaudelta 
1.1.–31.12.2015

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Konsernisuhteet

VR-Yhtymä Oy luovutti 10.12.2014 ylimääräisen yhtiö-

kokouksen päätöksellä Finrail Oy:n kaikki osakkeet 

osinkoina valtioneuvoston kanslialle siten, että omistus-

oikeus osakkeisiin siirtyi 1.1.2015 luovutuksensaajalle. 

Yhtiö siirtyi siten samasta ajankohdasta valtioneuvoston 

kanslian omistajaohjaukseen

Finrail Oy:lla on tytäryhtiö nimeltään Finlogic Oy, jonka 

kaikki osakkeet yhtiö omistaa. Finlogic Oy teki tilikauden 

aikana liiketoimintakaupan VR-Track Oy:n kanssa ostaen 

käyttökeskusliiketoiminnan.

Konserni 

2015

Konserni 

2014

Emoyhtiö 

2015

Emoyhtiö 

2014

Emoyhtiö 

2013

Liikevaihto (milj.euroa) 36,9 36,0 35,3 36,0 34,8

Liikevoitto (milj. euroa) 1,7 1,6 1,8 1,6 0,9

Liikevoitto % :a liikevaihdosta 4,5 4,6 5,0 4,6 2,5

Oman pääoman tuotto (%) 100,8 174,0 96,9 174,0 95,0

Omavaraisuusaste (%) 19,1 11,0 20,6 11,0 8,0

Kassavarat (milj. euroa) 9,2 6,1 8,5 6,1 0,0

Henkilöstömäärä keskimäärin 440 432 415 432 446

Oman pääoman tuotto %:n laskennassa on käytetty 

taseen erien osalta tilikauden alun ja lopun keskiarvoa.

Omavaraisuusaste %:n laskennassa on käytetty taseen 

erien osalta tilikauden lopun arvoa.
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Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja 

epävarmuustekijöistä

Konsernin liiketoiminta on pääosin turvallisuuskriittistä. 

Finrail Oy:llä on rautatieliikenteen turvallisuuden joh-

tajamisjärjestelmä, ammattitaitoinen henkilökunta ja 

yhtiö panostaa erityisesti liikenteenohjauksen laatuun ja 

riskienhallintaan. 

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevaihdon odotetaan säilyvän ennallaan 

seuraavalla tilikaudella. Konserni tähtää liiketoiminnan 

kasvuun vuoden 2016 aikana. Kasvunäkymät kohdistu-

vat ratapihojen liikenteenohjaukseen ja muihin vastaa-

viin perusliiketoimintaa lähellä oleviin toimintoihin. Yhtiö 

tähtää myös laajempaan kasvuun liikenteen hallinnan 

alueella.

Henkilöstö ja palkat

Konsernin palveluksessa oli vuoden 2015 aikana kes-

kimäärin 440 henkilöä (v. 2014 432 hlöä). Konsernin 

tilikauden palkat ja palkkiot olivat 22 988 242,36 euroa  

(v. 2014 22 960 293,72 €). Hallituksen jäsenille mak-

settiin yhteensä 115 500,00 euroa palkkioina. Henki-

löstön tunnuslukuja on käsitelty tarkemmin vuosikerto-

muksessa.

Turvallisuus

Junaliikenteessä ei tapahtunut vuonna 2015 liikenteen-

ohjauksesta johtuvia törmäyksiä, suistumisia taikka 

vakavia onnettomuuksia. Turvallisuuskriittisten väärien 

kulkuteiden määrä väheni vuodesta 2014. 

Liikenteenohjauksen toimikentässä rautatieturvalli-

suuden tasoon eniten vaikuttaviksi osa-alueiksi on tun-

nistettu ratatyöt ja liikenneviestintä. Molempiin näistä 

osa-alueista on kohdistettu koulutusta ja kehitystoimen-

piteitä. Turvallisuutta on käsitelty tarkemmin vuosi- ja 

yritysvastuuraportissa.

Ympäristö

Konserni julkaisee erillisen yritysvastuuraportin, jossa 

ympäristövastuuta on käsitelty. Konserni ei julkaise 

erillistä ympäristöraporttia.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiön hallituksen muodostivat kertomusvuotena 

puheenjohtaja Kimmo Mäki ja jäseninä Pia Björk,  

Yrjö Poutiainen, Jarmo Väisänen sekä alkaen 25.5. 

Kaija Sellman.

Hallitus kokoontui tilivuoden aikana 10 kertaa. Yhtiön 

toimitusjohtajana toimi Pertti Saarela. 

Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & 

Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi 30.6. 

saakka Ari Lehto ja 1.7.2015 alkaen Mikko Rytilahti.

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin taloudellinen asema on pysynyt hyvänä.  

Konsernin taloudellinen tulos ja tila käyvät tarkemmin 

ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta. Tulos osoittaa  

326 048,55 euron suuruisten verojen vähentämisen 

jälkeen voittoa 1 432 216,18 euroa.

Hallituksen esitys tuloksen käytöstä

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 2 188 054,35 

euroa, josta tilikauden voitto on 1 432 216,18 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 600,00 euroa 

per osake eli yhteensä 600 000,00 euroa, jolloin  

yhtiön vapaa oma pääoma voitonjaon jälkeen olisi  

1 588 054,35 euroa.
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Rahayksikkö EURO 1.1.15–31.12.2015 1.1.14–31.12.2014

LIIKEVAIHTO 36 859 934,82 36 040 010,00

Materiaalit ja palvelut
      Ulkopuoliset palvelut -3 425 045,86 -3 334 948,53

-3 425 045,86 -3 334 948,53
Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -22 988 242,36 -22 960 293,72
      Henkilösivukulut
           Eläkekulut -4 135 040,37 -3 892 936,28

           Muut henkilösivukulut -1 232 897,49 -1 297 092,14
-28 356 180,22 -28 150 322,14

Poistot ja arvonalentumiset
      Suunnitelman mukaiset poistot -123 750,00 0,00

-123 750,00 0,00

Liiketoiminnan muut kulut -3 279 330,47 -2 912 349,58

LIIKEVOITTO (TAPPIO) 1 675 628,27 1 642 389,75

Rahoitustuotot ja -kulut
      Muut korko- ja rahoitustuotot
           Muilta 1 891,52 6 142,31
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
           Muille -8 791,56 -397,55

-6 900,04 5 744,76

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 668 728,23 1 648 134,51

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS
SIIRTOJA JA VEROJA 1 668 728,23 1 648 134,51

Tilinpäätössiirrot
      Poistoeron lisäys tai vähennys 0,00 -1 337,32
Tuloverot
      Tilikauden verot -326 048,55 -322 983,57

-326 048,55 -324 320,89

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 342 679,68 1 323 813,62

Konsernituloslaskelma
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Rahayksikkö EURO 1.1.15–31.12.2015 1.1.14–31.12.2014

V  A  S  T  A  A  V  A  A

           PYSYVÄT VASTAAVAT
           Aineettomat hyödykkeet
                     Liikearvo 1 196 250,00 0,00

1 196 250,00 0,00

1 196 250,00 0,00
           VAIHTUVAT VASTAAVAT
           Lyhytaikaiset saamiset
                     Myyntisaamiset 46 574,10 35,00
                     Muut saamiset 210 277,00 25 282,59
                     Siirtosaamiset 303 370,08 680 790,99

560 221,18 706 108,58

           Rahat ja pankkisaamiset 9 233 138,34 6 135 514,33

9 793 359,52 6 841 622,91

VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 989 609,52 6 841 622,91

V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A

           OMA PÄÄOMA
           Osakepääoma 2 500,00 2 500,00
           Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900,00 900,00
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 753 933,57 -569 880,05
           Tilikauden voitto (tappio) 1 342 679,68 1 323 813,62

2 100 013,25 757 333,57

           VIERAS PÄÄOMA
           Lyhytaikainen
                     Ostovelat 467 611,38 291 125,61
                     Muut velat 3 752 215,00 952 506,99
                     Siirtovelat 4 669 769,89 4 840 656,74

8 889 596,27 6 084 289,34

8 889 596,27 6 084 289,34

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 989 609,52 6 841 622,91

Konsernitase
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Rahayksikkö EURO 1.1.15–31.12.2015 1.1.14–31.12.2014

LIIKEVAIHTO 35 284 760,35 36 040 010,00

Materiaalit ja palvelut
      Ulkopuoliset palvelut -3 362 041,66 -3 334 948,53

-3 362 041,66 -3 334 948,53
Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -21 863 479,19 -22 960 293,72
      Henkilösivukulut
           Eläkekulut -3 928 223,50 -3 892 936,28

           Muut henkilösivukulut -1 209 638,90 -1 297 092,14
-27 001 341,59 -28 150 322,14

Liiketoiminnan muut kulut -3 163 719,25 -2 911 344,98

LIIKEVOITTO (TAPPIO) 1 757 657,85 1 643 394,35

Rahoitustuotot ja -kulut
      Muut korko- ja rahoitustuotot
           Saman konsernin yrityksiltä 7 086,21 0,00
           Muilta 1 891,52 6 142,31
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
           Muille -8 370,85 -397,55

606,88 5 744,76

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 758 264,73 1 649 139,11

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS
SIIRTOJA JA VEROJA 1 758 264,73 1 649 139,11

Tilinpäätössiirrot
      Poistoeron lisäys tai vähennys 0,00 -1 337,32
Tuloverot
      Tilikauden verot -326 048,55 -322 983,57

-326 048,55 -324 320,89

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 432 216,18 1 324 818,22

Tuloslaskelma
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Tase

Rahayksikkö EURO 1.1.15–31.12.2015 1.1.14–31.12.2014

V  A  S  T  A  A  V  A  A

PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 500,00 2 500,00
2 500,00 2 500,00

2 500,00 2 500,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 750 000,00 0,00
1 750 000,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 32 388,50 35,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 7 086,21 0,00
Muut saamiset 19 137,00 25 282,59
Siirtosaamiset 300 096,28 680 790,99

358 707,99 706 108,58

           Rahat ja pankkisaamiset 8 517 346,41 6 134 018,93

8 876 054,40 6 840 127,51

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 878 554,40 6 842 627,51

V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 500,00 2 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900,00 900,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 754 938,17 -569 880,05
Tilikauden voitto (tappio) 1 432 216,18 1 324 818,22

2 190 554,35 758 338,17
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Ostovelat 407 540,84 291 125,61
Muut velat 3 644 250,93 952 506,99
Siirtovelat 4 386 208,28 4 840 656,74

8 438 000,05 6 084 289,34

8 438 000,05 6 084 289,34

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 628 554,40 6 842 627,51
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Finrail Oy Konserni

Rahayksikkö EURO 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirta:

Myynnistä saadut maksut 46 944 731,02 44 689 612,40 49 217 996,56 44 689 612,40
Maksut liiketoiminnan kuluista -34 793 975,78 -38 516 467,23 -36 510 830,20 -38 517 471,83
alv-muutokset tilikaudella -7 787 620,66 -3 960 178,54 -8 059 314,54 -3 960 178,54
Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 4 363 134,58 2 212 966,63 4 647 851,82 2 211 962,03

Maksetut korot ja maksut 
liiketoiminnan muista 
rahoituskuluista -7 897,30 -189,82 -8 318,01 -189,82

Saadut korot liiketoiminnasta 1 891,52 5 934,58 1 891,52 5 934,58
Maksetut välittömät verot -223 801,32 -482 445,52 -223 801,32 -482 445,52
Rahavirta ennen  
satunnaisia eriä -229 807,10 -476 700,76 -230 227,81 -476 700,76

Liiketoiminnan satunnaisista 
eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta 4 133 327,48 1 736 265,87 4 417 624,01 1 735 261,27

Investointien rahavirta:

Myönnetyt lainat -1 750 000,00 0,00 0,00 0,00
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 -2 500,00 -1 320 000,00 0,00
Investointien rahavirta -1 750 000,00 -2 500,00 -1 320 000,00 0,00

Rahoituksen rahavirta:

Lainojen nostot 0,00 5 650 245,46 0,00 5 650 245,46
Maksetut osingot  
ja muu voitonjako 0,00 -1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00
Rahoituksen rahavirta 0,00 4 400 245,46 0,00 4 400 245,46

Rahavarojen muutos 2 383 327,48 6 134 011,33 3 097 624,01 6 135 506,73

Rahavarat tilikauden alussa 6 134 018,93 7,60 6 135 514,33 7,60
Rahavarat tilikauden lopussa 8 517 346,41 6 134 018,93 9 233 138,34 6 135 514,33

2 383 327,48 6 134 011,33 3 097 624,01 6 135 506,73

Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Konsernin pysyvät vastaavat arvostetaan hankintame-

noonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-

toilla.

Konsernin rahoitusomaisuus on arvostettu nimel-

lisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen 

arvoonsa.

Konsernin vieras pääoma on arvostettu nimellisar-

voonsa.

Suunnitelman mukaisten poistojen  

perusteet ja niiden muutokset

Konsernin omistaman kuluvan käyttöomaisuuden han-

kintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman 

mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon 

ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoai-

kana.

Hyödykeryhmä  Poisto % Menetelmä

Liikearvo  12,5 % / 8 v. tasapoisto

Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia.

Eläkekulut

Konsernin henkilöstön lakisääteinen eläketurva on 

järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Konsernilla on myös 

lisäeläkkeistä eläkevastuuta. Vastuun määrät esitetty 

kohdassa vastuut ja vakuudet.

Rahoituslaskelman laatimisperiaatteet

Rahoituslaskelma on  laadittu Kilan yleisohjeen mukai-

sena rahavirtalaskelmana. Liiketoiminnan rahavirta on  

esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen.

Vertailutietona oleva 2014 tilikauden laskelma on 

alun perin tehty epäsuorana. 

Konsernitilin pää töksen laatimista  
koskevat liitetiedot

Konserniyhtiöt Kotipaikka

Emoyhtiön 

omistus %

Yhtiön emoyhtiö: Finrail Oy Helsinki

Konsernin  

tytäryhtiöt: Finlogic Oy Helsinki 100 %

Lainat ja saamiset konserniyhtiöiltä 2015 2014

Pitkäaikaiset lainasaamiset 1 650 000,00 0,00

Pitkäaikaiset pääomalainasaamiset 100 000,00 0,00

Siirtosaamiset 7 086,21 0,00

Konsernin sisäiset tapahtumat ja sisäinen omistus on 

eliminoitu.

Tytäryhtiön hankintameno ja tytäryhtiön osakepää-

oma vastaavat toisiaan.
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot
2015  

Emoyhtiö

2014  

Emoyhtiö

Hallituksen jäsenten palkkiot 92 100,00 0,00

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 23 400,00 0,00

Hallituksen palkkiot yhteensä 115 500,00 0,00

Johtoryhmän veronalainen ansio pl. tulospalkkiot 716 800,29 n/a

Johtoryhmän tulospalkkiot 159 093,00 n/a

Johtoryhmän palkat ja palkkiot yhteensä 875 893,29 n/a

Toimitusjohtajan veronalainen ansio pl. tulospalkkiot 208 061,85 n/a

Toimitusjohtajan tulospalkkiot 75 787,00 n/a

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot yhteensä 283 848,85 n/a

Tilintarkastajien palkkiot 26 376,00 7 280,00

Muutokset käyttöomaisuudessa

2015  

Emoyhtiö

2014  

Emoyhtiö

Liikearvo

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana 1 320 000,00 0,00

Poistot tilikauden aikana -123 750,00 0,00

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 196 250,00 0,00

Siirtosaamisten olennaiset erät

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Kela-saamiset 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Muut siirtosaamiset 203 370,08 580 790,99 200 096,28 580 790,99

303 370,08 680 790,99 300 096,28 680 790,99
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Siirtovelkojen olennaiset erät

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Jaksotetut henkilöstökulut 4 385 653,83 4 601 483,86 4 119 092,60 4 601 483,86

Jaksotetut yhteisöverot 94 460,82 64 983,57 94 460,82 64 983,57

Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista 189 655,24 174 189,31 172 654,86 174 189,31

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoma erittely

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Sidottu omapääoma

Osakepääoma tilikauden alussa 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Osakepääoma tilikauden lopussa 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Vapaa oma pääoma

Svop tilikauden alussa 900,00 900,00 900,00 900,00

Svop tilikauden lopussa 900,00 900,00 900,00 900,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 753 933,57 680 119,95 754 938,17 680 119,95

Osingonjako edellisiltä tilikausilta 0,00 -1 250 000,00 0,00 -1 250 000,00

Tilikauden voitto (tappio) 1 342 679,68 1 323 813,62 1 432 216,18 1 324 818,22

Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 2 096 613,25 753 933,57 2 187 154,35 754 938,17

Oma pääoma yhteensä 2 100 013,25 757 333,57 2 190 554,35 758 338,17

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Voitonjakokelpoiset varat tilikauden lopussa 2 097 513,25 754 833,57 2 188 054,35 755 838,17
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Henkilöstö

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Palveluksessa oli tilikauden aikana  

keskimäärin 440 432 415 432

Vuokravastuut, vakuustalletukset  

ja muut takaukset

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Vakuustalletukset 191 140,00 0,00 0,00 0,00

Vuokravakuudet 19 137,00 19 137,00 19 137,00 19 137,00

Leasingvastuut

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 953,33 2 604,44 1 953,33 2 604,44

Myöhemmin maksettavat 0,00 1 953,33 0,00 1 953,33

Eläkevastuut

2015

Konserni

2014

Konserni

2015

Emoyhtiö

2014

Emoyhtiö

Lisäeläkevastuut 58 478,00 n/a 58 478,00 n/a
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Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja 
kutakin osaketta koskevat yhtiöjärjestyksen 
pääasialliset määräykset

Pääomalainat

Yhtiön osakepääoma jakautuu  

osakelajeittain seuraavasti:

2015

Konserni

2014

Konserni

Osakkeet (1 ääntä/osake) 1 000 kpl 1 000 kpl

Yhteensä 1 000 kpl 1 000 kpl

Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin.

Finrail Oy on myöntänyt osakeyhtiölain mukaista pää-

omalainaa Finlogic Oy:lle yhteensä 100 000,00 euroa. 

Lainalle ei ole annettu vakuutta ja se voidaan maksaa 

pois ainoastaan mikäli viimeksi vahvistetun tilinpäätök-

sen mukaan sidotulle omalle pääomalle ja muille jako-

kelvottomille erille jää täysi kate. Laina on myönnetty 

toistaiseksi ja laina erääntyy vasta kun velkoja vaatii 

sitä maksettavaksi. Lainasta ei peritä korkoa.
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
allekirjoitukset

Helsinki. 10.03.2016

Kimmo Mäki, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Väisänen

Yrjö Poutiainen Pia Björk

Kaija Sellman Pertti Saarela, toimitusjohtaja

Luettelo käytetyistä tilikirjoista

Tuloslaskelma atk-lista

Tase atk-lista

Pääkirja atk-lista

Päiväkirja atk-lista

Tilikartta atk-lista

Tasekirja  nidottu

Tositelajit

OKO, pankkitositteet tositelaji 1 paperitositteina

Palkkatositteet tositelaji 8 paperitositteina

Muistiotositteet tositelaji 9 paperitositteina

Myyntilaskut (käsin syötetyt) tositelaji 10 paperitositteina

Ostolaskut (käsin syötetyt) tositelaji 20 paperitositteina

Alkusaldot/Tilinpäätösviennit tositelaji 90 paperitositteina

Myyntilaskutositteet tositelaji 100 paperitositteina

Ostolaskunumero tositelaji 150 paperitositteina

Ostolaskujen suoritukset tositelaji 300 paperitositteina

Tilintarkastuskertomus

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki. 10.03.2016

Ernst & Young Oy, KHT yhteisö

Mikko Rytilahti, KHT
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Finrail Oy
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