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Suomalaisen  
rautatieliikenteen  
polttopisteessä

Finrail Oy:n palvelujen ydintä ovat rautateiden 
liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön 
ja liikenteen yhteen sovittamiseksi, käyttö-
keskustoiminta sekä junamatkustukseen 
liittyvät matkustajainformaatiopalvelut.
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Vuosittain

500 000 
junamatkaa, joista yli

puolet lähiliikennettä

2013

Finrail perustettiin 
VR-Yhtymä Oy:n 
tytäryhtiöksi.

2015

Finrail aloitti itsenäisenä, 
valtion kokonaan omistamana 
yhtiönä valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjauksessa.

2016

Finrail siirtyi liikenne- 
ja viestintäministeriön 
omistajaohjaukseen.
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Vuosi 2017 lyhyesti

Ratalippa jatkuu
Yhtiön toiminnan laajeneminen rata- 
pihojen ja laskumäkien liikenteen- 
ohjauksen osalta jatkui vuonna 2017. 
Pyrkimyksenä on varmistaa asetinlaite- 
ja vaihdemiestyön järjestäminen  
tasapuolisesti monitoimijaympäristössä. 
Loppuvuonna Ilmalan ratapihan  
liikenteenohjaus siirtyi onnistuneesti  
Finrail Oy:n vastuulle. Kotka–Hamina–
Kuusankoski vaihdemiestyö siirtyi loka-
kuussa Finrailin hoidettavaksi. Lisäksi  
marraskuussa käynnistettiin yhteistyö-
projekti Riihimäen ratapihan liikenteen-
ohjauksen siirrosta Finrailille. 

TAKO ja KAKO vauhdissa
Kauko-ohjausjärjestelmä mahdollistaa  
liikenteenohjaustyön muutoksen  
yksittäisen junan liikenteenohjauksesta  
koko liikennetilanteen hallintaan. 
Tampereen kauko-ohjelmajärjestelmä 
TAKO otettiin käyttöön loppuvuo- 
desta 2016 ja vuonna 2017 järjestel-
män käyttöönottoa jatkettiin.  

Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjes- 
telmä-projekti (KAKO) käynnistettiin  
määrittelyillä ja kilpailutuksella. Projektin  
tavoitteena on luoda liikenteenohjauk-
selle moderni, toimintavarma ja käy-
tettävyydeltään edistynyt työkalu. 
Liikenneviraston vetämän projektin 
tavoitteena on luoda liikenteenohjauk-
selle moderni, toimintavarma ja 
käytet-tävyydeltään edistynyt työkalu.

Uusia liikenne- 
ohjaajaopiskelijoita   

Vuonna 2017 toteutettiin kaksi  
rekrytointikierrosta. Näin ollen 
vuonna 2018 valmistuu uusia  
liikenneohjaajia noin 50. Vuoden 
aikana päivitettiin myös perus- 
koulutuksen toteutustapaa, jonka 
tavoitteena oli antaa peruskoulu-
tuksessa aiempaa paremmat  
edellytykset operatiiviseen  
toimintaan.

Projektityön kehittäminen
Projektityön osalta vuosi 2017 oli vilkas  
ja henkilöstön osaaminen kehittyi  
merkittävästi. Tämä näkyi niin projekti- 
työskentelyn tasolla kuin liikenne- 
ohjaajien järjestelmäkäyttöönottojen 
onnistumisina. PMO-toiminta käynnis-
tettiin keväällä ja yhtenäiset prosessit  
toiminnan osalta otettiin täysimääräi-
sesti käyttöön. PMO:n rooli painottui 
osaamisen rakentamiseen, projekti- 
salkun ylläpitoon sekä projektipäälliköi-
den tukemiseen. 

Työhyvinvointi Finrailissa -projekti
Projektin tavoitteena on terveisiin 
elämäntapoihin perustuvan kulttuurin 
luominen Finrailiin sekä sairauspoissa-
olojen kustannusten laskeminen sekä 
mm. kelpoisuuksien ylläpito. Projekti on 
useampivuotinen ja siinä keskitytään 
elämän hallinnan muutokseen seuraa-
vissa teemoissa; uni ja vireys, ravinto, 
liikunta ja fyysinen kunto.

Työpisteiden ja toimitilojen  
kehittäminen 

Projektissa kartoitettiin vaatimuksia, 
jotka liikenteenohjaustilojen ja työ- 
pisteiden tulisi tulevaisuudessa täyttää.  
Vuoden 2017 aikana projektissa käsi-
teltiin ja luotiin toimitilojen kehityksen 
kannalta tärkeimpiä toimintamalleja, 
kriteerejä ja suunnitelmia. Lopputyönä 
toteutui ensimmäinen versio toimi- 
tilojen kehittämisen tähtäävästä toimin-
tamallista. Kriteerilista koostuu asioista, 
joita uusissa toimitiloissa sekä nykyi-
siä toimitiloja kehitettäessä tulisi huo-
mioida. Kehitystyö jatkuu tavoitteenaan 
mahdollisimman tehokkaat ja ergono-
miset työpiste-, ohjelmisto- ja toimitila-
ratkaisut liikenneohjaajien työnteon ja 
hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tiedolla johtaminen
Tiedolla johtaminen-projektin tavoitteena  
on kehittää ja automatisoida raportoin-
tia sekä mahdollistaa toiminnan osa-
alueiden ennustamisen analytiikan 
avulla. Kerättävää tietoa käsitellään  
ja tulkitaan uudella raportointi- ja  
analyysityökalulla.

Asiantuntijana Finrailissa  
-koulutusohjelma
Yhteistyössä Projekti-instituutin kanssa 
järjestetyn sisäisen koulutusohjelman 
tavoitteena on ollut tunnistaa operatii-
vista työtä tekevästä henkilöstöstä  
motivoituneet asiantuntija- ja projekti- 
työstä kiinnostuneet henkilöt sekä  
kehittää projektityöskentelyn taito-
tasoa ja varmistaa osaaminen sisäi-
sissä sekä ulkoisissa projekteissa. 
Koulutusohjelma herätti runsaasti  
kiinnostusta. 

Liikenneohjaajien vireydenhallinta-
projektille jatkoa
Vuoden 2017 lopulla käynnistyi vireyden  
hallinnan kehittämiseen tähtäävä  
hanke, joka perustuu kansainvälisiin  
vireystutkimuksiin sekä Finrailissa  
syksyllä 2016 toteutettuun vireystila-
tutkimukseen. Hankkeen myötä Finrail 
saa käyttöönsä vireyden hallintajärjes- 
telmän sekä konkreettisia keinoja  
edistämään liikenneohjaajien vireyttä. 
Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos ja 
hankkeeseen on myönnetty kehittämis-
avustusta Työsuojelurahastolta.

Liikenteenohjauksen laadun  
kehittäminen
Loppuvuonna käynnistyi projekti, jonka 
tavoitteena on määrittää liikenteen- 
ohjauksen laadun kriteereitä esimerk-
keineen, luoda ensimmäiset mittarit 
laadun seuraamiseksi sekä tunnistaa 
merkittävimmät toimenpidekokonaisuu-
det, joilla laatuun voidaan vaikuttaa. 

Toimipisteiden keskittämisiä 

Seinäjoen ohjauspalvelukeskuksen 
toiminta siirtyy Tampereelle helmi-
kuussa 2018. Ensimmäiset liikenne-
ohjaajaryhmät aloittivat työskentelyn 
Tampereen Viinikassa loppuvuonna 
2017. Liikenteenohjauksen toimintaa 
on vuoden 2017 aikana keskitetty muu-
toinkin ja Kuopion sekä Niiralan toimi-
pisteistä toiminnot on siirretty isompiin 
ohjauskeskuksiin.

Lähiesimiestoimintaa kehitettiin 
Länsi- ja Pohjois-Suomen alueella  
(Oulu ja Tampere) pilotoitiin uutta lähi-
esimiestoiminnan mallia. Muutoksen 
tavoitteena on korostaa esimiesroolin 
merkitystä ja luoda tosiasialliset  
mahdollisuudet laadukkaaseen lähi- 
esimiestyöskentelyyn.

Varautuminen, jatkuvuus ja  
kriisiviestintä
Projekti kattoi operatiivisen toiminnan 
varautumisen määrittelyn, Finrailin  
jatkuvuuden hallinnan sekä kriisi- 
viestinnän. Jatkuvuus- ja kriisiviestintä-
suunnitelmat valmistuivat loppuvuonna.  
Henkilöstö koulutetaan vuoden 2018 
keväällä.

Seinäjoki–Oulu-ratahanke  
päätökseen
Ratahanke Seinäjoki-Oulu oli Suomen 
suurin infrahanke, joka toteutettiin  
aikataulussa, budjetissa, turvallisesti 
ja yhteistyössä. Hankkeessa oli vahvas-
ti mukana Finrailin liikennesuunnitteli-
jat Tampereelta ja Oulusta. Hankkeen 
aikana pidettiin 450 ratatyöpalaveria, 
joihin liikennesuunnittelijat osallistuivat 
sovittaen yhteen ratatöitä ja  
liikennettä.

Järjestelmäkehityspuolella Finrail on yhdessä 
Liikenneviraston kanssa vienyt eteenpäin 
useita hankkeita. Liikenteenhallinnan 
järjestelmien puolelle kehitystä tehtiin 
liikennettä ennustamaan pyrkivän ENNE-
järjestelmän kanssa, ratatöiden turvallisuutta 
ja digitalisaatiota edistävän RUMAn (rata- 
urakoitsijoiden mobiiliaplikaatio) kanssa 
sekä liikenteenohjauksen LOKI-järjestelmän 
parissa.Liikenteen-ohjauksissa otettiin myös 
käyttöön vuoden 2017 aikana uusi puhelin-
järjestelmä, jota pystytään käyttämään  
useassa eri verkossa.

Muu 
järjestelmä-
kehitystyö
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ritysvastuumme ja arvojemme yksi tärkeim-
mistä tekijöistä on turvallisen rautatieliiken-
teen varmistaminen. Valtion rataverkolla ei 

vuonna 2017 tapahtunut yhtään Finrailin liikenteen- 
ohjauksesta johtuvaa vakavaa onnettomuutta. 

Olemme jatkaneet ja käynnistäneet lukuisia turvalli-
suuden tasoa parantavia hankkeita toimintakertomus-
vuoden aikana, kuten riskienhallintaprosessin paranta- 
minen, liikenteenohjauksen peruskoulutuksen kehittä-
minen, säännöllinen osaamisen varmistaminen,  
työhyvinvointiin liittyvien hankkeiden aloittaminen 
sekä varautumisen ja jatkuvuuden menettelyjen  
määrittäminen. 

Rautatieinfrastruktuuriin ja ohjausjärjestelmiin  
kohdistuu turvallisuusnäkökulmasta edelleen merkit-
täviä kehitys- ja investointitarpeita. Tältä osin yhteis-
työtä Liikenneviraston kanssa syvennettiin kartoitta-
malla tärkeimmät välittömät kehityskohteet ja myös  
toteutettiin kaikkein akuuteimpia  toimenpiteitä. 
Näiden toimenpiteiden lisäksi alalla on selkeä tarve 
luoda pitkäjänteinen kehittämisstrategia järjestelmien 
uudistamiselle hyödyntäen modernin teknologian  
suomia mahdollisuuksia. 

Finrailin vuosi 2017 oli kokonaisuudessaan menestyksekäs. 
Yhtiön taloudellinen tulos oli hyvä. Kasvutavoitteemme toteutui 
kärkenä ratapihojen ohjauksien siirto yhtiöön, mikä lisää samalla 
alan kilpailuneutrailiteettia. Prosesseja kehitettiin laajalla rintamalla 
turvallisen ja tehokkaan operatiivisen toiminnan edistämiseksi. 

Operatiivinen tehokkuus ja jatkuva kehitys  
toiminnan ehtona 
Toiminnan tehostamista jatkettiin Seinäjoen ohjaus-
keskuksen toimintojen sulauttamisella Tampereen  
ohjauskeskukseen, sekä aloittamalla Pieksämäen  
liikenteenohjaustoimintojen siirtäminen Tampereelle. 

Liikenteenohjauksen toimintaa on vuoden 2017  
aikana keskitetty muutoinkin ja Kuopion sekä Niiralan 
toimipisteistä toiminnot on siirretty isompiin ohjaus- 
keskuksiin. Ennen keskittämistä Niiralassa toteutettiin 
laaja ratapihamuutos. 

Kaakkois-Suomen uuden kauko-ohjausjärjestelmän 
kehitystyö saatiin käyntiin vuonna 2017. Finrail on ollut  
tiiviisti mukana erityisesti kauko-ohjausjärjestelmän 
vaatimusmäärittelytyössä. 

Liikenteenhallinnan järjestelmien puolelle kehitystä   
tehtiin asiakkaan johdolla uusien modernien järjestel-
mien kehittämiseksi, jotka ennustavat liikennettä ja 
ratkaisevat konfliktitilanteita sekä parantavat ratatöiden 
turvallisuutta ja asiakaspalvelua loppukäyttäjille. 

Ratapihojen liikenteenohjauksen siirtämistä yhtiön  
tehtäväksi jatkettiin vuonna 2017 aikana Oulussa, 
Kotkassa, Haminassa, Kuusankoskella sekä Ilmalassa.  

Vuoden 2017 aikana Ilmalan liikenteenohjaus siirtyi 
kokonaisuutena liikkeenluovutuksena Finrailin hoidet-
tavaksi. Koko rautatiejärjestelmän toimivuuden  
kannalta Ilmala on kriittinen piste ja muutos onnistut-
tiin toteuttamaan erinomaisesti.

Kohti muutoksia ja mahdollisuuksia 
Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri-  
ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot on 
tarkoitus asiaa koskevan lakiehdotuksen mukaan 
yhtiöittää valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. 
Muutoksen myötä myös Finrail siirtyisi osaksi uutta, 
valtion omistamaa erityistehtäväyhtiötä. 

Muutos on hyvin tarpeellinen ja antaa mahdol- 
lisuudet hyödyntää nykyistä paremmin digitali- 
saation ja tiedon hallinnan tuomia mahdollisuuksia. 
Muutos olisi hyvin merkittävä myös siinä mielessä, 
että järjestelmien kehittäminen ja niiden käyttö  
olisi jatkossa yhdessä organisaatiossa yhtenäisesti  
johdettuna. Toimintakertomusvuotena olemme  
varautuneet tähän muutokseen kehittämällä tiedon 
hyödyntämisen ja analytiikan prosesseja ja  
parantamalla osaamistamme mm. projektijohta- 
misen osalta. 

Y

Lähtökohtana rautatieliikenteen turvallisuus

Toimitusjohtajan katsaus

Olemme osallistuneetkin vuoden aikana erittäin 
aktiivisesti valmistelutyöhön. Yhteinen valmistelu 
Liikenneviraston kanssa on keskiössä. 

Monet liikenteen trendit, kuten ympäristönäkö- 
kohtien korostuminen, palveluketjujen kehittäminen ja  
toimintaympäristön muutos teknologian vaikutuksesta 
ovat rautatieliikenteelle suotuisia. Olemme Finrailissa 
valmiita vastaamaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin 
ja kehittämään toimintaamme edelleen etupainottei-
sesti nämä trendit huomioiden. 

Kiitän henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyö- 
kumppaneita kuluneesta vuodesta.  
 
Pertti Saarela 
toimitusjohtaja
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Strategiset teemat

• Kustannustehokkuuden 

parantaminen

• Kasvu liikennepolitiikan 

lähtökohdista 

• Asiakaslähtöisyys

• Henkilöstön johtaminen

• Toiminnan johtaminen 

nykyaikaisesti 

Yhteiskunnallinen hyöty

• Liikenteen sujuvuus,  

häiriöttömyys ja turvallisuus

• Tasapuolinen kilpailu

• Kustannustehokkaat palvelut

• Liikennealan kehittäminen

Moderni ja  
tehokas  

liikennealan  
valtionyhtiö

Arvot

Trendit

Säätelyn purku  
ja käyttäjä- 
lähtöisyys

Digitalisaatio Liikenne  
palveluna

Turvallisuus 

– suoraselkäisesti ja  

vastuullisesti

Tyytyväinen asiakas 

– yhdessä tekemällä

Uudistuminen – toiminnan  

jatkuva kehittäminen ja  

uudet liiketoiminnot

Visiona moderni ja tehokas liikennealan valtionyhtiö

Finrailin kehittyminen yhtiönä jatkuu

  Finrailin perustana toimiva kehitystyö jatkuu  
kaikilla osa-alueilla. Hoidamme työmme entistäkin 
laadukkaammin kehittämällä mm. turvallisuus- ja 
henkilöstöasioita, viestintää, koulutuksia sekä  
koko yrityskulttuuriamme. 

  Rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmien  
kehityshankkeet sekä liikenteenhallinnan järjestel-
mien kehitys mahdollistavat asiantuntijoillemme ja 
sidosryhmillemme toimivat ja nykyaikaiset työsken-
telyvälineet. Panostuksia laadukkaaseen järjestelmä- 
kehitykseen tullaan lisäämään jatkossa. 

  Tukeaksemme ja nopeuttaaksemme liikennealan 
positiivista kehitystä, jatkamme panostuksiamme 
asiantuntijoiden kehittämiseen sekä tiedon laatuun, 
saatavuuteen ja hyödyntämiseen. 

Toimialan trendit nopeuttavat  
liikenteenohjaustyön muutosta.

 
atkossa lisääntyvän automaation myötä  
liikenteenohjauksen painopiste siirtyy yhä 
enemmän häiriötilanteiden hoitoon sekä  

tiedon tuottamiseen ja analysointiin tukemaan digitaa-
lisia palveluita ja liikennejärjestelmää. Lisäksi laatu-
vaatimukset tuotetulle tiedolle kasvavat. Finrail palve-
lee tuottamansa tiedon osalta koko liikennesektoria  
– yhtiöllä on keskeinen rooli varmistaa muiden tahojen 
käyttämien tietojen laatu, ajantasaisuus, luotettavuus 
sekä käytettävyys.

Liikenteenhallinnan järjestelmien kehittymisen 
sekä lisääntyneen automaation avulla Finrailin toimin-
nan turvallisuutta on mahdollista parantaa edelleen. 
Turvallisuuden ja tiedon laadun parantuminen asetta-
vat kuitenkin vaatimuksia myös ratainfrastruktuurin  
kehittämiselle.

Finrailiin kohdistuvat osaamisvaatimukset ovat 
jo laajentuneet ja tulevat laajenemaan entisestään. 
Lähivuosina korostuvat nykyistäkin enemmän moni-
puoliset IT-, projekti- ja tiedonhallintataidot liikenteen-
ohjaustyön asiantuntijuuden lisäksi. 

inrailin liikevaihto on pysynyt suhteellisen  
tasaisena sen kolme ensimmäistä toiminta-
vuotta. Finrail on kuitenkin pystynyt kasvat-

tamaan vuosittain käyttökatettaan toiminnan tehosta-
misen avulla.

Vuoteen 2017 mennessä uuden liiketoiminnan 
liikevaihto on noussut noin 3,1 M€ tasolle. Koska  
kokonaisliikevaihto on pysynyt melko tasaisena, mutta 
uusien palveluiden osuus liikevaihdosta on kasvanut, 
voidaan todeta, että Finrail on pystynyt toiminta- 
aikanaan luomaan arvoa yhteiskunnalle tuottamalla  
enemmän sen tarvitsemia välttämättömiä palveluita  
samalla tai jopa hieman laskevalla kokonaiskustan-
nuksella.

Strategian toteutuminen

Vuonna 2017, kuten myös aiempina itsenäisinä  
toimintavuosinaan, Finrail on onnistunut tuottamaan 
palveluitaan ilman merkittäviä häiriöitä tai onnetto-
muuksia, jotka olisivat johtuneet yhtiön toiminnasta. 
Asiakastyytyväisyys on pysynyt tasaisen hyvällä  
tasolla ja panostukset esimiestyöhön ovat näkyneet 
lähiesimiestoiminnan parantumisena esimiesindeksien  
perusteella. 

Vuosikertomuksen alussa listatuista vuoden 2017 
hankkeista strategian kannalta erityisen tärkeitä olivat  
asiantuntijana Finrailissa-koulutusohjelma, tiedolla  
johtamisen-hanke, projektityön kehittäminen, liiken-
teenohjauksen laadun kehittäminen sekä toimipisteiden  
keskittäminen. Kaikki edellä mainituista kokonaisuuk-
sista tulevat pysymään strategiakaudella keskeisinä 
teemoina myös seuraavina vuosina.

J
F

Yrityskulttuurimme pohjautuu  
ydinarvoihimme: turvallisuuteen, 
tyytyväiseen asiakkaaseen ja  
uudistumiseen. 
 
 
Olemme olemassa, koska  
toimintamme tuottaa hyötyä  
yhteiskunnalle. 
 
 
Strategiset teemat, erityisesti  
kustannustehokkuuden parantami-
nen ja kasvu, ohjaavat  
toimintaamme. 
 
 
Uudistumme ennakoiden ja  
toimialan trendit huomioiden.

  Finrail on sitoutunut viemään osaltaan loppuun 
rautatieliikenteen kilpailun vapauttamiseen liittyvät 
toimialajärjestelyt mahdollisimman nopeasti aiheut-
tamatta kuitenkaan haittaa tai riskejä liikennejärjes-
telmän toimivuudelle. Onnistunut esimerkki vuodelta 
2017 tähän liittyen oli Ilmalan ratapihan liikenteen-
ohjauksen siirtyminen Finrailiin VR-Yhtymästä, mikä 
saatiin toteutettua sujuvasti osapuolten kesken.

  Finrail on aloittanut yhdessä Liikenneviraston 
kanssa valmistautumisen vuoden 2019 alussa suun-
nitellun perustettavan liikenteenohjausyhtiön toimin-
taa varten. Liikenteenohjausyhtiö on merkittävä uu-
distus liikennesektorille, mikä tuo positiivisen muu-
tosmahdollisuuden nopeuttaa ja parantaa entises-
tään toiminnan tehokkuutta, teknologisia ratkaisuita 
sekä tietoon pohjautuvien palveluiden kehitystä.
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Toimintaympäristö

• Liikenne- ja viestintäministeriö 
 vastaa toimivista ja turvallisista  
 liikenne- ja viestintäyhteyksistä 
  sekä -palveluista. Lisäksi se  
 mahdollistaa digitaalisten  
 palvelujen käyttöympäristön.

• Ohjaa ja valvoo Finrailille keskeisiä 
 toimijoita kuten Liikennevirastoa sekä  
 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia.

• Vastaa Finrailin omistajaohjauksesta.

• Liikennevirasto rataverkon haltijana  
 vastaa liikenteen ohjauspalvelun  
 valtakunnallisesta järjestämisestä ja  
 koordinaatiosta valtion rataverkolla. 
 Se ostaa liikenteenohjauspalvelun  
 Finraililta. 

• Vastaa ratojen suunnittelusta,  
 ylläpidosta ja rakentamisesta. 

• Rataliikennekeskus vastaa rauta- 
 tieliikenteen valtakunnallisesta  
 kokonaishallinnasta.

• VR-Yhtymä Oy operoi kaikilla  
 rautatieliikenteen alueilla tavara- ja  
 matkustajaliikenteessä. Muita rauta- 
 tieliikenteen harjoittajia tällä hetkellä  
 ovat muun muassa Fenniarail Oy,  
 Ratarahti Oy, Easmar Logistics Oy ja  
 museoliikenteen harjoittajat. 

• Helsingin seudun liikenne HSL  
 tarjoaa paikallisliikennepalvelut  
 pääkaupunkiseudun alueella ja  
 lähikunnissa. Hankkii lähijunaliikenne 
 palvelut.

Rautatieliikenteen  
harjoittajat ja HSL

• Liikenteen turvallisuusvirasto  
 Trafi valvoo rautatiejärjestelmän  
 turvallisuusvaatimusten noudattamista. 

• Myöntää tarvittavia lupia, kelpoisuuksia  
 ja todistuksia. 

• Huolehtii markkinoiden toimivuudesta  
 sääntelyn kautta.

• Liikenneviraston alihankkijat pitävät   
 radan liikennekelpoisena. Suurimpia   
 toimijoita ovat esimerkiksi VR Track Oy,  
 Destia Rail Oy, Eltel Networks Oy ja   
 Railtek Oy. 

• Liikennevirasto kilpailuttaa urakoitsijat, 
  radan rakentajat ja kunnossapitäjät. 
  Liikennevirasto tekee kunnossapito-  
 sopimukset alueittain toimijoiden  
 kanssa.

Ratatyöurakoitsijat

• Lukuisa joukko erilaisia muita  
 avainsidosryhmiä, joita ovat muun 
 muassa OTKES, palveluiden tuottajat, 
 liitot, konsultit ja media.

Muut sidosryhmät

Viranomaistoimijat Toimijat kentällä

autatielain (304/2011) mukaan Liikenne-
virasto rataverkon haltijana vastaa liiken- 
teenohjauksesta valtion rataverkolla. 

Liikennevirasto ostaa kyseiset palvelut Finrail Oy:ltä. 
Osapuolten välinen sopimus kattaa liikenteenohjaus-, 
matkustajainformaatio- ja liikennesuunnittelupalvelut. 
Lisäksi sopimus sisältää määriteltyjä liikenteenohjaus-
toimintaan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. 
Tämän lisäksi Liikennevirasto ostaa Finrail Oy:n tytär-
yhtiö Finlogic Oy:ltä sähköradan käyttökeskuspalvelun.

R

Rautatieliikenteen toimijoiden yhteydet

Lisäksi yhtiö tarjoaa kaupallisin perustein asian- 
tuntija- ja koulutuspalveluita muun muassa kaikille  
rautatiealan toimijoille. Finrail-konsernin ja Liikenne-
viraston välillä tehtyjen sopimusten perusteella  
tuotetut palvelut kohdistuvat toiminnallisesti rautatie- 
liikenteen harjoittajiin, ratatyöurakoitsijoihin sekä  
suoraan matkustajiin. Rautatieliikenteen osapuolet  
ja roolit Finrailin näkökulmasta on kuvattu viereisen  
sivun kaaviossa.

11
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RAUTATIELIIKENTEEN 
HARJOITTAJAT KRAOHSL

Kouvolan rautatie- ja 
aikuiskoulutus Oy KRAO on
rautatiealan koulutusta ja 
työvoimakoulutusta järjes-
tävä koulutuslaitos. 

Finrailin liikenteen-
ohjauskoulutus  
järjestetään KRAO:ssa.

VR-Yhtymä Oy operoi 
kaikilla rautatieliikenteen 
alueilla tavara- ja 
matkustajaliikenteessä.
Muita rautatieliikenteen 
harjoittajia tällä hetkellä 
ovat muun muassa 
Fenniarail Oy, Ratarahti 
Oy, Easmar Logistics Oy ja 
museoliikenteen harjoittajat.

Helsingin seudun 
liikenne HSL tarjoaa 
paikallisliikennepalvelut 
pääkaupunkiseudun 
alueella ja lähikunnissa.

Ostaa VR-Yhtymä Oy:ltä 
lähijunaliikenteen.

RAUTATIELIIKENTEEN TOIMIJOIDEN YHTEYDET

Operaattorit

RatatyöurakoitsijatKäyttökeskukset

Liikennevirasto

Finrail Oy Matkustajat

Rahtiasiakkaat
(teollisuus tai 

kuljetusliikenne)

Kuljetus 

Matkustus

Liikenteen-
ohjaus

Linjaliikenteen 
asetinlaite- ja 
vaihdemiestyö

Matkustaja-
informaatio
asemilla

Liikenteen-
ohjaus, 
liikenne-
suunnitteluSähköradan  

kaukovalvonnan käyttö

Ratainfran rakentaminen ja kunnossapito

Radan käyttö, ratakapasiteetin myöntäminen, ajojärjestyksen päättäminen

Liikenneviraston 
alihankkijat pitävät radan 
liikennekelpoisena. 
Suurimpia toimijoita ovat 
esimerkiksi VR Track Oy,  
Destia Rail Oy, Eltel Networks 
Oy ja Railtek Oy.

Liikennevirasto kilpailuttaa 
urakoitsijat, radan rakentajat 
ja kunnossapitäjät. 
Liikennevirasto tekee 
kunnossapitosopimukset 
alueittain toimijoiden kanssa.

Palveluvirta
Rahavirta

Raha- ja 
palveluvirta

RATATYÖURAKOITSIJAT
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Liikenteenohjaus valtion rataverkolla on Finrailin 
päätehtävä sekä suurin liiketoiminta-alue. 
Suurin osa Finrailin henkilöstöstä työskenteli 
vuonna 2017 liikeneteenohjaustehtävissä. 

peratiivinen liikenteenohjaus pitää sisällään 
junien kulkuteiden turvaamisen, ratatöiden 
turvaamisen ja luvanannon sekä vaihtotyön  

luvanannon. Liikenneohjaajat vastaavat myös liiken-
teen häiriö- sekä poikkeustilanteiden hoitamisesta 
yhdessä eri sidosryhmien, kuten Liikenneviraston  
rataliikennekeskuksen, pelastuslaitoksen sekä alan 
muiden toimijoiden kanssa.  

Liikenteenohjauksesta vastaavat liikenneohjaajat,  
joilla on liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määritte-
lemä liikenneohjaajakelpoisuus. Kelpoisuuden lisäksi  
liikenneohjaajilla on erityisiä työpistekohtaisia osaa-
misvaatimuksia. Työssä korostuvat liikennöintiä ja  
ratatöiden turvallisuutta tukevat menettelytavat sekä  
niiden jatkuva kehittäminen. Liikenteenohjauksessa 
tasapuolisuus eri operaattoreiden sekä muiden osa-
puolten välillä on yksi keskeinen toimintaa ohjaava 
periaate. Monipuolinen, ratkaisukeskeinen ja vaihte-
leva työ perustuu turvallisuuteen, vastuullisuuteen, 
täsmällisyyteen sekä asiakaslähtöisyyteen.

Liikenteenohjausta tehdään pääosin kauko-ohjaus- 
järjestelmien avulla. Liikenteenohjaus on keskitetty  
ohjauspalvelukeskuksiin Helsingissä, Tampereella, 
Seinäjoella (helmikuuhun 2018 saakka), Oulussa, 
Joensuussa, Pieksämäellä ja Kouvolassa. Näiden 
suurempien ohjauspalvelukeskuksien lisäksi liiken-
nettä ohjataan myös viidessä erillispisteessä.  

Liikenteenohjauksen kehitystyö aktiivista 

Vuoden 2017 aikana liikenteenohjauksen toimintaa 
on kehitetty monilla eri tavoin.

Tampereen ohjauskeskuksen toiminnot siirtyivät  
vuoden 2017 aikana vähitellen uusiin tiloihin. Samoihin  
tiloihin siirtyi toimintoja myös Seinäjoelta. Liikenteen-
ohjaustoimintaa on vuoden aikana keskitetty muualla-
kin, sillä Kuopion sekä Niiralan toimipisteistä toiminnot 

Rautatieliikenteenohjausta 24/7

on siirretty isompiin ohjauskeskuksiin. Ennen keskittä-
mistä Niiralassa toteutettiin laaja ratapihamuutos. 

Ratalippa-projektin myötä on jatkettu toimintojen  
siirtämistä Finrailin vastuulle ja samalla selkiytetty  
työohjeita liittyen asetinlaite- ja vaihdemiestyöhön 
liittyen. Muutoksia Ratalippa-projektin puitteissa on 
vuonna 2017 tehty Oulussa, Kotkassa, Haminassa, 
Kuusankoskella sekä Ilmalassa. Ilmalan liikenteen- 
ohjaus siirtyi kokonaisuudessaan liikkeenluovutuksena 
Finrailin hoidettavaksi. 

Järjestelmäkehityspuolella Finrail on yhteistyössä 
Liikenneviraston kanssa vienyt vuoden aikana eteen-
päin useita eri hankkeita. Tampereen ohjauskeskuk-
sessa hyödynnettävän TAKO-järjestelmän käyttöönottoa 
jatkettiin ja Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestel-
män (KAKO) uudistushanke käynnistettiin määrittelyillä 
ja laitetoimittajan kilpailutuksella. 

Liikenteenhallinnan järjestelmien puolella kehi- 
tystä tehtiin junien kulun ennustamiseen tähtäävässä 
Liikenneviraston johtamassa ENNE-projektissa,  
ratatöiden turvallisuutta ja digitalisaatiota edistävän 
RUMA-projektissa sekä liikenteenohjauksen LOKI-
järjestelmän (liikenteenohjauksen kirjaukset) parissa. 
Liikenteenohjauksissa otettiin myös käyttöön uusi  
puhelinjärjestelmä. 

Työskentelyn olosuhteiden kehityksen osalta  
käynnistettiin vireydenhallintaprojektin seuraava  
vaihe, jossa luodaan vireydenhallinnan järjestelmä 
osaksi Finrailin turvallisuuden johtamisjärjestelmää. 
Lisäksi liikenteenohjauksen toimitilojen ja työsken- 
telyolosuhteiden kehitystä edistettiin laajalla  
kartoituksella, jonka lopputulosta hyödynnetään 
vuonna 2018 liikenteenohjauksen tiloihin ja työpistei-
siin. Näiden lisäksi käynnistettiin erillinen projekti, jonka 
tavoitteena on parantaa liikenteenohjauksen laatua. 

Viime vuoden aikana käynnistettiin lisäksi kaksi 
rekrytointikierrosta, joissa haettiin uusia liikenne- 
ohjaajia. Vuoden aikana päivitettiin myös peruskoulu-
tuksen toteutustapaa, jonka tavoitteena oli antaa  
peruskoulutuksessa aiempaa paremmat edellytykset 
operatiiviseen toimintaan.

Liiketoiminnot

Liikenteenohjaus
Matkustajainformaatiopalvelut
Liikennesuunnittelu
Käyttökeskustoiminta

Liikenteenohjaus

O
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teen kapasiteettia. Lisäksi hankkeessa tehtiin  
raiteisto-, turvalaitemuutoksia ja päällysrakenne  
uusittiin koko matkalle. Rautatieliikenneyhteyksien 
parantaminen Äänekosken uuden biotehtaan kuljetuk- 
sille saatiin päätökseen aikataulussaan. Liikennöinnin  
tarpeisiin on vastattu avaamalla uusia ja parantamalla 
olemassa olevia liikennepaikkoja. 

Liikennesuunnittelun eri osa-alueiden sekä koko- 
naisuuden parantamiseksi tehdään jatkuvaa kehitys- 
työtä. Vuoden aikana on varauduttu avautuvaan  
liikennöinnin kilpailuun valmistelemalla yhdessä 
Liikenneviraston kanssa uusia kapasiteettiasian- 
tuntijan ja liikennetilannesuunnittelun tehtäväkuvia.  
Tavoitteena on rakentaa toimintamalli ratapihojen  
raiteiston käytön hallintaan eri toimijoiden tarpeet  
yhteensovittaen sekä sujuvoittaa kapasiteetin hallin-
taa muuttuvissa operatiivisissa tilanteissa. Kapasi-
teettiasiantuntijan tehtävä täydentää nykyistä liiken-
nesuunnittelijan tehtävää. Rataurakoitsijoiden käyt-
töön valmistuva mobiilialusta (RUMA) luo uusia mah-
dollisuuksia ratatöiden nopealle kapasiteettikyselylle, 
työn paikantamiseen ja tarvittavan työalueen kuvaa-
miseen. RUMA:n kautta saatavien tietojen käsittelyssä  
on liikennetilannesuunnittelijalla tulevaisuudessa 
keskeinen rooli.  

Liikennesuunnittelun tehtävänä on yhteen  
sovittaa valtion rataverkon ratatyöt ja rautatie- 
liikenne ottamalla huomioon kulloisenkin  
aikataulukauden liikennerakenteen muutokset. 

iikennesuunnittelusta vastaa tällä hetkellä 
11 liikennesuunnittelijaa neljässä toimi- 
pisteessä Helsingissä, Tampereella, 

Oulussa ja Kouvolassa. Työ edellyttää tiivistä yhteis-
työtä Liikenneviraston, urakoitsijoiden ja muiden kes-
keisten toimijoiden kanssa. Liikennesuunnittelijat kä-
sittelevät myös ratatöihin liittyvät sähköradan sähkön-
syötön käyttökeskeytykset ns. jännitekatkot rata- 
verkon liikennöitävyys ja kaluston käytettävyys huomi-
oiden. Liikennesuunnittelu vie rataverkon kapasiteettia 
rajoittavat tiedot JETI-ennakko-tietojärjestelmään,  
jonka kautta tiedot jaetaan rataverkon eri käyttäjä- 
ryhmien tarpeisiin. 

Liikennesuunnittelun osalta vuosi 2017 on ollut  
hankkeiden ja kunnossapitotöiden vilkas vuosi. 
Ratatöitä ja suuria hankkeita on ollut meneillään run-
saasti eri puolilla Suomea. Vuoden merkittävimmät 
parannuskohteet ovat olleet pääradalla Helsingistä 
Ouluun, kohteina mm. Helsingin ja Pasilan ratapihojen  
toiminnallisuuksien parantaminen, Pasilan aseman  
uusiminen TRIPLA-hankkeen yhteydessä, Helsinki–
Riihimäki läntisen lisäraiteen rakentaminen, 
Riihimäki–Tampere asetinlaitteiden uusimiseen liitty-
vät työt sekä Tampereen Kansi ja Areena-hankkeen 
edellyttämät järjestelyt. 

Pitkäaikainen ratahanke Seinäjoki-Oulu valmistui  
loppusyksyllä. Rataosuus on ollut yksi Suomen tiheim- 
min liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista. Hank-
keessa perusparannettiin nykyinen yksiraiteinen rata 
ja uudet kaksoisraideosuudet kasvattavat raideliiken-

Finrail tuottaa junaliikenteen matkustaja- 
informaatiopalveluita valtakunnallisesti asemien 
ja laiturialueiden näyttö- ja kuulutuslaitteille. 

atkustajainformaatiopalveluiden vastuulla  
on Suomen juna-asemien aikataulu- ja raide- 
näyttöjen tietojen sekä asemakuulutuksien  

antaminen valtakunnallisesti yhteensä noin 180 ase- 
malle. Matkustajainformaatiota tuottavat Etelä-Suomen  
alueella asiakaspalvelijat ja muualla Suomessa liikenne- 
ohjaajat Liikenneviraston järjestelmillä. 

Valtaosin asemilla on käytössä juna-asemien  
aikataulu- ja raidenäytöt sekä asemakuulutukset,  
mutta useilla asemilla informaatiokanavana toimivat 
vain kuulutukset. Junakohtainen aikatauluinformaatio 
tuotetaan pääsääntöisesti automaattisesti. Häiriö- ja 
poikkeustilanteissa asiakaspalvelija tai liikenneohjaaja 
päivittää juna- ja asemakohtaisia tietoja sekä tuottaa 
lisäinformaatiota. 

Vuoden 2017 aikana on kiinnitetty erityisesti huomi-
ota osaamisen kehittämiseen. Vuoden aikana tuotet-
tiin liikenneohjaajille 26 opetusvideota matkaustaja- 
informaatiojärjestelmän osaamisen kertaamiseen, 
osaamistason nostoon ja päivitettyjen toiminnallisuuk-
sien itseopiskeluun. Matkustajainformaatiopalvelun 
tuottoon liittyvistä sisäisistä toimintaohjekorteista on 
luotu ensimmäiset versiot ja niiden työstäminen jatkuu 
alkuvuonna 2018. 

Liikennevirasto on tehnyt hankintapäätöksen ja 
käynnistänyt kilpailutuksen valtakunnallisen matkus-
tajainformaatiojärjestelmän uusimiseksi kesällä 2016. 
Joulukuussa 2017 markkinaoikeuden päätöksellä on 
yhteistyö kilpailutuksen voittaneen järjestelmätoimitta-
jan kanssa voitu aloittaa. Finrail käynnisti asiakaspro-

Ratatöiden ja junaliikenteen sovittamistaPalvelua päivittäin sadoilletuhansille matkustajille 

LM

jektin suunnittelun, jonka tavoitteena on yhteistyössä 
Liikenneviraston kanssa uuden järjestelmän suunnit-
telu, toteutus ja käyttöönotto vuosina 2018–2020.

Uuden RAMI-järjestelmän hankinnan myötä ei  
nykyisin käytössä olevaa MIKU-järjestelmää tulla  
enää merkittävästi kehittämään. Kuitenkin jo tilatut  
uudet ominaisuudet pyritään saamaan tuotantoon  
ennen elinkaaren päättymistä. Näistä yksi on 
Liikenneviraston joulukuussa käyttöön ottama  
SIRI-rajapinta, jonka tavoitteena on saada vietyä 
MIKU-järjestelmässä tuotettu tekstimuotoinen infor-
maatio Liikenneviraston avoimen rajapinnan kautta 
kaikkien sovelluskehittäjien käyttöön. Työ järjestelmä-
tiedon analysoinniksi ja hyödyntämiseksi matkustaja-
informaatiopalvelun laadun mittaroinnissa sekä  
toiminnan kehittämisessä jatkuu vuonna 2018.

LiikennesuunnitteluMatkustajainformaatiopalvelut

15 000 
automaattista kuulutusta päivittäin 

180 asemalla

21 093 ennakkoilmoitusta

100 000 aloitettua ratatyötä
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Finrail-konsernin tytäryhtiö Finlogic Oy vastaa 
valtakunnallisesti Suomen sähköradan valvon-
nasta, käytöstä, jännitekatkojen suunnittelusta  
ja toteutuksesta sekä vikojen käsittelypalvelusta 
Liikenneviraston kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti. 

mpärivuorokautista käyttökeskustoimintaa 
hoidetaan käyttökeskuksista, joita on neljällä 
paikkakunnalla: Helsingissä, Oulussa, Tampe- 

reella ja Kouvolassa. Tällä hetkellä käyttökeskuksissa 
työskentelee 24 käyttöpäivystäjää, joiden tehtäviin  
kuuluvat sähköradan kytkentämuutokset, energian  
käytön valvonta, jännitekatkoihin liittyvät suunnitelmat 
ja niiden toteutus sekä vikojen kirjaukset. 

Ratainfraan kohdistuvien lisäinvestointien myötä  
radoilla työskentely ja sitä myötä jännitekatkojen  
määrät ovat kasvussa.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 

Käyttökeskusten vastuulla on suojata rakentamis- ja 
kunnossapitotyöt kytkemällä ajojohtimet jännitteettö-
miksi työskentelyalueella ja sen läheisyydessä. 

Lisäksi käyttöpäivystäjät auttavat sähköradan sähkö- 
turvallisuuteen ja sähkölaitteistojen käyttöön liittyvissä 
kysymyksissä. Keskukset ylläpitävät vikojen vastaan- 
ottopalvelua ympäri vuorokauden ja käynnistävät  
tarvittaessa korjaustoiminnan. Käyttökeskuksessa 
seurataan lisäksi vikojen korjauksen liittyvien vaste- 
aikojen toteutumista. 

Käyttökeskustoiminta edellyttää jatkuvaa ja sujuvaa 
yhteistyötä liikenteenohjauksen, liikennesuunnittelun, 
urakoitsijoiden, pelastusviranomaisten sekä verkko- 
yhtiöiden kanssa. 

Perustehtävän lisäksi käyttökeskukset koordinoivat 
verkonhaltijoiden käyttökatkojen seurauksena toteutu-
via syöttöasemien käyttökeskeytyksiä. 

Turvallisuus, henkilöstö ja asiakas keskiössä

Turvallisuuskulttuuriin ja toiminnan johtamiseen on tehty  
johdonmukaisesti panostuksia vuosina 2015–2017. 

Sähköradan käytönvalvontaa muutoksessa

Y

Käyttökeskuksissa on muun muassa otettu käyttöön 
prosessit turvallisuuspoikkeamien seurantaan ja  
käsittelyyn. Henkilöstön koulutusten ja osaamisen  
ylläpito, sekä seuranta on myös yhtenäistetty valta- 
kunnallisesti. Lisäksi on kiinnitetty huomiota mm. ohjei- 
den selkeyteen, tiivistämiseen ja ajantasaisuuteen. 
Yhteistyössä asiakkaan kanssa on tarkasteltu ohjeiden  
ajantasaisuutta, poistettu tarpeettomia ohjeita sekä 
suunniteltu niiden sijoitusta siten, että päivityksessä 
kaikille käyttökeskuksille välittyy ajantasainen ohje. 
Projekti etenee keväällä 2018 päätökseen. 

Tampereen käyttökeskusalueella käynnistetty  
projekti sähköradan kaukokäyttöjärjestelmän uudista-
miseksi jatkui vuonna 2017. Projektin valmistuu loppu-
vuonna 2018. Uudistus mahdollistaa käytettävyyden 
parantumisen lisäksi muun muassa varautumisen  
kehityksen eri käyttökeskusalueiden välillä. 

Vuonna 2018 turvallisuuspanostuksia jatketaan muun 
muassa tuomalla sähköturvallisuusosaamista mukaan 
osaksi koko Finrail-konsernin turvallisuusjohtamista. 

Käyttökeskustoiminnan henkilöstötyytyväisyys ja 
asiakastyytyväisyys ovat olleet vuonna 2017 erinomai-
sella tasolla. Panostusta henkilöstön hyvinvointiin ja 
osaamiseen, asiakaspalveluun sekä yhteistyöhön  
keskeisten sidosryhmien kanssa jatketaan edelleen 
vuonna 2018.

Käyttökeskustoiminta

Jännitekatkojen 
kehitys

2013 2014 2015 2016 2017

6 412 7 649 7 963 7 498 8 505

Henkilöliikenne

80

19
1

 Lähiliikenne     Kaukoliikenne

 Kansainvälinen liikenne

Tavaraliikenne

63

27

 Kotimaan liikenne    

 Kansainvälinen liikenne

Liikenne valtion rataverkolla

Tavaraliikenne

Rataverkon liikennöinti
Henkilö- ja tavaraliikenne   
Tavaraliikenne

Liikennöityä
rataverkkoa

6 000
km Sähköistettyä

rataverkkoa

3 000
km

Kuljetetut
nettotonnit

36,2
Mt

173 M€ 
ratojen päivittäiseen kunnossapitoon 

82,1 
miljoonaa matkaa

Lähde: Rautatietilasto
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Yritysvastuu

Finrailissa yritysvastuu merkitsee vastuuta  
turvallisesta rautatieliikenteestä, henkilöstöstä 
ja toiminnan kannattavuudesta. 

inrailin toiminta näkyy usean suomalaisen 
arjessa. Finrail varmistaa omalta osaltaan, 
että liikkuminen ja kuljettaminen rautateillä  

on tasapuolista, turvallista, sujuvaa ja tehokasta. 
Finrailille yritysvastuu merkitsee vastuunottoa turvalli-
sesta rautatieliikenteestä, henkilöstöstä ja liike- 
toiminnan kannattavuudesta. 

Yritysvastuu on osa Finrailin yrityskulttuuria  
ja -identiteettiä. Se nivoutuu osaksi jokapäiväistä  
toimintaa strategian ja käytännön toiminnan kautta. 
Konkreettisesti vastuullisuutta ohjaavat arvot, strate-
gia, riskienhallintapolitiikka sekä valtioneuvoston yritys- 
vastuun raportoinnin ohjeistukset. Finrailin strategia 

Vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa 

F

ja toiminnalle asetettavat tavoitteet voidaan johtaa 
suoraan yhteiskunnallisista tavoitteista, jotka ovat:
• Varmistaa rautatieliikenteen sujuvuus,  
 häiriöttömyys ja turvallisuus 
• Edistää rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja  
 tehostaa rautatieliikenteen järjestämisen  
 kokonaisuutta 
• Mahdollistaa tasapuolinen kilpailu  
 rautatieliikennepalveluissa

Kolmen vuoden aikajänteellä vuosina 2015–2017 
Finrailin toiminnassa korostuu viisi ylätason strategista  
teemaa, joihin on kytketty myös strategiset mittarim-
me. Nämä strategiset teemat toimivat lähtökohtana  
pitkäjänteiselle yritysvastuun kehittämiselle.

Vastuullisuus on mukana myös tavassa johtaa.  
Vastuullisen toiminnan käytännön toteutusta ohjaavat 
johtoryhmän jäsenet omilla toimialueellaan.

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Ympäristövastuu

 Taloudellinen vastuu

1.  Toiminnan pitkäjänteisyys
2.  Taloudellinen kannattavuus

 Ympäristövastuu

3.  Energiankulutus työympäristössä
4.  Ympäristöystävälliset toimintatavat

 Sosiaalinen vastuu

5.  Rautatie- ja sähköturvallisuus
6.  Luotettava kumppani
7.  Verkoston hallinta
8.  Henkilöstön ammattitaidon ylläpito
9.  Oikeudenmukainen kohtelu
10.  Esimieskoulutus
11. Työturvallisuus
12.  Korkealaatuinen asiakaspalvelu
13.  Tietoturvallisuus
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SOSIAALINEN VASTUU

5. Rautatie- ja sähköturvallisuus
6. Luotettava kumppani
7. Verkoston hallinta
8. Henkilöstön ammattitaidon ylläpito 
9. Oikeudenmukainen kohtelu
10. Esimieskoulutus
11. Työturvallisuus
12. Korkealaatuinen asiakaspalvelu
13. Tietoturvallisuus

TALOUDELLINEN VASTUU

1. Toiminnan pitkäjänteisyys
2. Taloudellinen kannattavuus

YMPÄRISTÖVASTUU

3. Energiankulutus työympäristössä
4. Ympäristöystävälliset toimintatavat

OLENNAISUUSMATRIISI

Merkitys Finrailin liiketoiminnan kannalta Suuri
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Yritysvastuu tarkoittaa 

Finrailin vastuuta 

toiminnan aiheuttamista 

vaikutuksista ympäröivään 

yhteiskuntaan ja 

sidosryhmiin.
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Varautuminen ja jatkuvuus uudelle tasolle

Varautumisen ja jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on 
varmistaa Finrailin ydintoimintojen mahdollisimman 
häiriötön toiminta kaikissa tilanteissa. Vuonna 2017 
oli käynnissä varautumisen ja jatkuvuuden-projekti, 
jonka tavoitteena oli määritellä varautumisen tahtotila, 
päivittää valmiussuunnitelmat sekä laatia jatkuvuus-
suunnitelmat ja kriisiviestintäsuunnitelma. Projektin 
myötä varautumisen ja jatkuvuuden tasoa on nostettu,  
laajempaa keskustelua on herätetty varautumisesta 
sekä suunnitelmat erilaisia häiriö- ja poikkeustilanteita  
varten ovat nyt olemassa. Vuoden 2018 aikana jatke-
taan varautumisen kehittämistä sekä harjoitellaan 
suunnitelmien toimivuutta käytännössä. 

Työsuojeluun liittyvien projektien käynnistäminen

Finrailissa työterveys- ja työturvallisuustoiminnan  
päämääränä on turvallinen ja terveellinen työ sekä  
työympäristö ja työyhteisö. Tavoitteena on pitää yllä 
henkilöstön terveyttä ja työkykyä koko työuran ajan. 

Työsuojelussa tehtiin vuoden 2017 aikana paikka-
kuntakohtaiset riskienarvioinnit sekä valtakunnallinen 
riskienarviointi. Suurimmat riskit liittyvät tuki- ja liikunta- 
elinseurauksiin, työergonomiaan sekä vuorotyöhön. 
Vuoden 2017 aikana käynnistettiin kaksi työhyvin- 
vointiin tähtäävää hanketta: Työhyvinvointi Finrailissa 
ja Vireydenhallinta Finrailissa. 

Tietoturvallisuuden menettelyjen käyttöönotto

Tietoturvatyön päämääränä on turvata liiketoiminnalle 
tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeyty-
mätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien  

luvaton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutumi-
nen tai vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat  
vahingot.

Vuonna 2016 toteutettiin projekti, jonka tavoitteena 
oli VAHTI-perustason saavuttaminen. Sen aikana tehtiin 
määrittelyjä sekä dokumentointia ja vuonna 2017  
menettelyt otettiin käyttöön. Koko henkilöstölle järjes-
tettiin koulutusta tietoturvasta ja lisäksi tietoturva- 
ryhmä sai syvemmän koulutuksen niin tietoturvaan 
kuin tietosuojaan. Tietoturvan osalta tehtiin muun  
muassa palautustestauksia, käyttäjäoikeuksien ja  
lokitietojen läpikäyntiä sekä sopimusten uusimista  
tietoturvallisuuden osalta. 

Vuonna 2017 perehdyttiin myös EU:n tietosuoja-
asetukseen ja sen velvoitteisiin. Toimenpiteet tämän 
osalta toteutetaan alkuvuodesta 2018, kun asetus  
astuu voimaan toukokuussa.  

Pelastusturvallisuuden roolin vahvistaminen

Pelastusturvallisuudella ennaltaehkäistään onnetto-
muuksia sekä varmistetaan nopea ja oikeanlainen  
toiminta onnettomuustilanteissa. Vuonna 2017  
koulutettiin salinjättö tulipalotilanteessa koko henki-
löstölle sekä otettiin käyttöön sisäinen palotarkastus. 
Palotarkastukset suoritetaan vuoroesimiesten  
ja varavuoroesimiesten toimesta kuukausittain. 
Lisäksi Liikenneviraston kanssa toteutettiin yhteis-
työssä omatoimisia palotarkastuksia kuuteen kiin-
teistöön, joissa Finraililla on toimintaa. Vuoden 2017 
aikana kartoitettiin myös toimintaa tilanteissa, joissa 
VAK-onnettomuus tapahtuu näiden kiinteistöjen  
läheisyydessä.

Yritysvastuussa keskeisellä sijalla on vastuu  
turvallisesta toiminnasta ja turvallisesta  
rautatieliikenteestä.   

urvallisuuden kehittäminen ja yhtenäisen  
turvallisuuskulttuurin luominen edellyttää  
Finrailin johdon ja työntekijöiden yhteistyötä.  

Turvallisuudesta huolehtiminen ja turvallisen rautatie- 
järjestelmän kehittäminen ovat kaikkien finraililaisten  
jokapäiväistä työtä. Turvallisuus on yksi meidän  
arvoistamme ja toimintamme lähtökohta. Turvallisuus-
kulttuuri edellyttää koko henkilöstön aktiivisuutta,  
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä vastuuta oman 
toiminnan turvallisuudesta. Turvallisuustason yllä- 
pitäminen ja kehittäminen ovat Finrailin toiminnan  
perusedellytyksiä. 

Finrailin turvallisuustoiminnassa huomioidaan  
kokonaisturvallisuus ja turvallisuuden eri osa-alueet. 
Painopiste on rautatie- ja sähköturvallisuudessa, mutta  
osa-alueista tärkeitä ovat myös toimitila- ja tieto- 
turvallisuus, pelastusturvallisuus sekä varautuminen. 
Vuonna 2017 kartoitettiin laeista tulevat turvallisuus-
vaatimukset turvallisuuden eri osa-alueilta. 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmää kehitettiin ja  
tavoitteista saavutettiin suurin osa

Turvallisuustoimintaa ohjaa Finrailin turvallisuus- 
politiikka, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja  
minimoida vahingot, jotka kohdistuvat ympäristöön,  
ihmisiin, kalustoon, kuljetettavaan tavaraan tai rata-
verkkoon. Turvallisuuden johtamisen työvälineenä  
toimii turvallisuuden johtamisjärjestelmä, jota muokat-
tiin vuonna 2017 kattamaan koko yritysturvallisuus. 
Sen tehtävänä on mahdollistaa riittävä turvallisuus- 
tason saavuttaminen sekä tukea turvallisuuspolitiikan  
ja toimintaperiaatteiden toteuttamista ja määriteltävien  

Vastuu turvallisuudesta on yhteinen asia

tavoitteiden saavuttamista johtamistoiminnalla. Lisäksi  
toimintaa ohjaavat vuosittain määriteltävät turvallisuus- 
tavoitteet. 

Finrailin tavoitteisiin sisältyi vuoden 2017 aikana 
säilyttää toiminnan turvallisuuden taso hyvänä sekä 
ottaa käyttöön ja vakinaistaa riskienhallinnan ja tieto-
turvallisuuden menettelyjä. Saavutimme suurimman 
osan vuoden 2017 turvallisuustavoitteista. Finrailin  
toiminnassa ei tapahtunut vakavia onnettomuuksia 
eikä henkilövahinkoja aiheuttaneita poikkeamia. 

Turvallisuusvalvonnat osana toiminnan varmistamista

Turvallisuuden valvontojen tarkoituksena on varmistaa,  
että turvallisuuteen liittyvissä asiakokonaisuuksissa  
toimitaan säädösten ja määräysten sekä rataverkon  
haltijan ja Finrailin antamien ohjeiden mukaisesti. 
Valvonnalla varmistetaan oikeiden ja turvallisten  
työtapojen noudattaminen sekä osaaminen ja liikenne- 
turvallisuustehtävissä vaadittavien tehtäväkohtaisten 
kelpoisuusvaatimusten täyttyminen. Valvontojen  
kautta saadaan esiin myös kehityskohteita esimerkiksi 
käytössä oleviin järjestelmiin, toimintamalleihin sekä 
tietoa turvallisuustasosta ja lisäkoulutustarpeista.

Finrailissa toteutettiin vuonna 2017 valvontasuunni-
telman mukaiset valvonnat. Näitä olivat muun muassa 
sisäiset auditoinnit, esimiesvalvonnat, turvallisuus- 
asiantuntijavalvonnat, tallenteiden kuuntelut sekä  
työsuojeluun liittyvät valvonnat. Lisäksi turvallisuus- 
toimintaa auditoitiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisen 
auditoijan toimesta. Tulosten mukaan turvallisuuteen 
on panostettu paljon ja hyviä tuloksia on saavutettu  
lyhyen ajanjakson aikana. 

T

Sosiaalinen vastuu
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Henkilöstö on Finrailin tärkein voimavara, sillä  
Finrailin toiminta, menestys ja työnantajakuva 
nojaavat motivoituneisiin, osaaviin ja ammatti-
taitoisiin työntekijöihin.    

inrail haluaa olla vastuullinen työnantaja ja  
huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista,  
terveydestä, osaamisesta ja turvallisuudesta  

tarjoamalla hyvää esimiestyötä ja koulutusta sekä 
noudattamalla työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. 
Henkilöstön hyvä johtaminen on myös yksi strategisista 
teemoistamme, jolla tähdätään osaamisen ja työ- 
tyytyväisyyden parantamiseen.

Finrailissa huolehditaan henkilöstön tasa-arvoisesta  
ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Yhteisenä tavoitteena  
on, että tasa-arvon huomioiminen on osa päivittäistä  
arkea ja kattaa koko työsuhteen elinkaaren. Toimen-
piteet tasa-arvon kehittämiseksi ovat keskittyneet  
erityisesti esimiestyön tasapuolistamiseen sekä  
sukupuolten väliseen tasa-arvoon. 

Hyvinvoiva henkilöstö 
Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on hyvinvoiva ja osaa-
va henkilöstö. Hyvä terveydentila, työhyvinvointi sekä 
-tyytyväisyys ovat avainasemassa, sillä etenkin liiken-
neturvallisuustehtävät edellyttävät hyvää terveyden- 
tilaa ja 24/7 valvomotyö tuo omat haasteensa  
terveyden ylläpitämiseksi. Henkilöstön työterveyttä ja 
-hyvinvointia edistetään meillä monin eri keinoin. 

Vastuuta henkilöstöstä: Meidän Finrail

F

Sosiaalinen vastuu

Vuonna 2017 käynnistettiin työterveyteen ja  
-hyvinvointiin liittyvän hankkeen, jota jatketaan läpi 
vuoden 2018. Hyvinvointi Finrailissa-hankkeen  
päätavoitteena on kulttuurimuutos kohti terveitä  
elämäntapoja. 

Finrail tarjoaa henkilöstölleen tietoa hyvinvoinnista 
asiantuntijaluentojen ja verkkovalmennuksen  
muodoissa. Verkkovalmennuksella pyritään ennalta- 
ehkäisemään erityisesti vuorotyöstä johtuvia haittoja.  
Luentojen ja verkkovalmennuksen lisäksi esimiehille  
järjestetään keväällä 2018 valmennuksia, joista  
esimiehet saavat työkaluja hyvinvoinnin arkijohtami-
seen. Henkilöille, joille on jo kertynyt useampia  
terveysriskejä, tarjotaan pitkäkestoisia henkilökohtai-
sia terveysvalmennuksia.

Työterveyshuollon kumppanin Terveystalon kanssa 
jatkettiin yhteistyötä tuki- ja liikuntaelinsairauksien  
ennaltaehkäisemiseksi ja haastavan vuorotyön  
tukemiseksi. 

Vuonna 2017 aloitettiin Vireydenhallinta 
Finrailissa-projekti yhdessä Työterveyslaitoksen  
kanssa. Tavoitteena on, että Finrail saa käyttöönsä 
ensimmäisen version turvallisuusjohtamisen osaksi  
kytkeytyvästä vireyden hallintajärjestelmästä sekä 
konkreettisia keinoja edistämään liikenneohjaajien  
vireyttä. Projekti pohjautuu syksyllä 2016 liikenne- 
ohjaajille suunnattuun kyselyyn, jossa kartoitettiin  
vireyttä työssä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä  
hallintakeinoja.

Työvuorosuunnittelua on kehitetty kahdessa  
projektissa. Ensimmäisessä projektissa määritettiin 
työvuorosuunnittelun sisäiset prosessit sekä työvuoro-
suunnitteluohjelman toiminnalliset vaatimukset,  
käytettävyys ja tietoturvaominaisuudet. Toisessa  
projektissa arvioitiin eri järjestelmien mahdollisuuksia  
vastata työvuorosuunnittelun tavoitetilaan. Henkilö-
resurssin ja sen muutosten ennakointia on mallinnettu  
vastaamaan erilaisten muuttuvien tekijöiden vaihtelua.  
Ennakointityökalua tullaan käyttämään muun muassa 
oikea-aikaisten rekrytointien suunnittelussa ja  
toteutuksessa.

Osana työvuorosuunnittelun kehittämistä kerättiin  
henkilöstöltä palautetta työvuorosuunnittelusta.  
Tavoitteena on parantaa henkilökohtaista vuorovaiku- 
tusta erityisesti muutostilanteissa. Henkilöstön-
edustajien kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä 
toiminnan kehittämisessä.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

Finrail haluaa ylläpitää ja kehittää henkilöstönsä  
osaamista ja ammattitaitoa tarjoamalla erityisesti  
kohdennettua koulutusta. Lähes 80 % henkilöstöstä  
toimii liikenneturvallisuustehtävissä, jotka vaativat 
jatkuvaa kehittymistä, kertausta ja koulutusta. 
Kelpoisuutta säätelee laki rautatiejärjestelmän  
liikenneturvallisuustehtävistä. Tämä tuo omat erityis-
piirteensä henkilöstön kouluttamiseen. Vuonna 2017 
jatkui aiempien vuosien työtä henkilöstön osaamisen 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutusta on  
annettu operatiiviseen-, asiantuntija- ja esimiestyöhön. 

Vuonna 2017 suurin osa koulutuksista on kohdistu-
nut operatiivista liikenteenohjaustyötä tekeviin henki-
löstöön. Koulutukset ovat sisältäneet ns. kelpoisuus- 
lain mukaisen vuosittaisen kertauskoulutuksen sekä 
uusien järjestelmien ja ohjeistusten koulutuksia. 
Merkittävimmät panostukset koulutukseen ovat liitty-
neet 1.6.2017 voimaan tulleisiin Liikenneviraston ohjei-
siin sekä 3.12.2017 käyttöönotettuun uuteen puhelin-
järjestelmään, joka mahdollistaa muun muassa viran-
omaisverkko VIRVE:n käytön liikenteenohjauksen sekä 
eri operatiivisten sidosryhmien välisenä viestiverkkona.

Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön osaamis- 
katsastus, jossa operatiivisessa vuorossa arvioidaan 
liikenneohjaajan työskentelyä ennalta määritellyn  
arviointimallin pohjalta. Osaamiskatsastusten perus-
teella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa henkilö- 
kohtaisia ja ohjauspalvelukohtaisia koulutuksia. 

Vuonna 2017 kartoitettiin liikenneohjaajille suun-
natulla kyselyllä koulutustarpeita. Kartoituksen perus-
teella laadittiin kohdennettua koulutusmateriaalia itse-
opiskeltavaksi. Käyttökeskuksen osalta varmistetaan 
sopimuksessa kuvattujen pätevyyksien ylläpito sekä 
ohjeiden ja määräysten muutoksiin liittyvät tarvittavat 
koulutukset.

Henkilöstö, miehet/naiset

80

20

 330 miestä     84 naista

Henkilöstön ikäjakauma

4

32

14

39

11

 20–29 vuotiaat     30–39 vuotiaat

 40–49 vuotiaat     50–59 vuotiaat

 60–64 vuotiaat    

Henkilöstön määrä 

Finrail Oy   Finlogic Oy

390 24

Vuoden 2017 lopun tilanne

97,5 % kokoaikaisia

2,5 % osa-aikaisia

Vuonna 2017 järjestettiin  
2348 koulutuspäivää, joista  
liikenteenohjaukselle 1994 päivää.
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toiminnan kehittämisen kannalta potentiaalit osaajat 
ja tunnistaa heidän ammattitaitonsa, tavoitteensa,  
sitoutumisensa, motiivinsa ja persoonan toiminta- 
tyylinsä. Projektissa analysoitiin yksittäisten henkilöiden 
vahvuuksia ja kehittämiskohteita nykytehtävissä ja  
tulevissa tehtävissä joko asiantuntijana tai esimiehenä.  
Osallistujat saivat palautetta ja keinoja parempaan  
itsensä tunnistamiseen. Arviointiin osallistui yhteensä  
56 henkilöä Finrailin operatiivisista toiminnoista. 
Tuloksia hyödynnetään urasuunnittelussa sekä  
uusien haasteellisempien tehtävien tarjonnassa.

Projekti- ja asiantuntijatyö 

Projektinhallintataitojen ja oman asiantuntijuuden  
kehittämiseen tähtäävä Asiantuntijana Finrailissa
-koulutusohjelma alkoi syksyllä 2017. Haku koulutuk- 
seen oli auki kaikille operatiivista työtä tekeville. 
Koulutusohjelma herätti runsaasti kiinnostusta jo  
hakuvaiheessa ja siihen valittiin 16 innokasta ja  
motivoitunutta finraililaista. Koulutusohjelma sisälsi  
lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä ryhmätyösken-
telynä suoritettavan projektin, joka tehtiin hyödyntäen  
Finrailin projektimallia. Koulutus jatkuu tammikuulle 
2018 asti, jolloin projektiryhmät esittelevät oman  
projektinsa johtoryhmälle.

Lisäksi loppuvuodesta 2017 toteutettiin noin  
kolmellekymmenelle kokeneemmalle asiantuntija-  
ja projektityötä tekevälle Projekti-instituutin projekti-
johdon koulutus. 

Vuorovaikutus henkilöstön kanssa

Finrailissa tehdään vuosittain koko henkilöstölle  
suunnattu henkilöstötutkimus. Vuoden 2017 henkilöstö- 
tutkimukseen vastasi 69,6 % henkilöstöstä. Esimies-
työskentelyn onnistumista mittaava esimiesindeksi  
parani hieman ollen 3,96 (3,84). Esimiestyössä nousi  
erityisesti esille esimiesten antama ohjaus ja tuki sekä  
esimiesten kyky viedä päätökset käytäntöön ja seurata  

Yhteistyötä ja Finrailin projektimalli koulutuksiin

Liikenteenohjauksen peruskoulutuksen kehitysprojekti  
toteutettiin yhteistyössä Kouvolan rautatie- ja aikuis-
koulutuksen (KRAO) kanssa. Projekti tähtäsi syksyllä 
alkaneeseen koulutukseen ja sen vaikutuksia kyetään 
arvioimaan tarkemmin keväällä 2018. 

Vuonna 2018 laajemmat koulutuskokonaisuudet  
tullaan toteuttamaan Finrailin projektimallilla. Tällä  
tavoitellaan koulutuskokonaisuuksien parempaa hallin-
taa sekä käytännön järjestelyjen että laadun osalta.  
Koulutustoiminnan kehityksen painopisteitä ovat työn-
opastus, työpistekoulutus, laajan koulutusmateriaali- 
pankin laadinta sekä lähiopetuksen että itsenäisen 
opiskelun käyttöön ja materiaalipankin hallinnointi. 
Liikenteenohjauksen peruskoulutuksen kehitystä  
jatketaan.

Vuonna 2018 koulutusten painopisteinä tulevat ole-
maan perusasioiden kertaaminen rautatieturvallisuu-
den lisäksi myös yritysturvallisuuden osalta sekä tule-
vat ohje- ja järjestelmämuutokset. Kehitystoimenpiteet 
kohdistuvat liikenteenohjauksen peruskoulutukseen 
sekä teoriakoulutuksen että työnopastuksen osalta ja 
työpistekoulutukseen. Vuoden aikana laaditaan ja koo-
taan materiaalipankiksi lähiopetukseen ja itsenäiseen 
kertaamiseen soveltuvat koulutusmateriaalit.  

Vuonna 2018 laaditaan myös tulevaisuuden tavoit-
teet ja vaatimukset liikenteenohjauksen peruskoulu-
tukselle ja kertauskoulutukselle, sillä jatkossa liiken-
teenohjauksen kelpoisuuteen liittyviä asioita ei enää 
määritellä lainsäädännössä.

Muutoksessa toimiminen

Vuonna 2017 päättyi edellisvuonna alkaneen alue- 
johtoryhmätyön kehittämiseen sekä muutoksessa  
toimimiseen suunnatun valmennusohjelman.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin projekti, jossa  
kartoitettiin henkilöstön potentiaalia esimies- ja asian- 
tuntijatehtäviin. Lähtökohtana oli tunnistaa ja löytää 

niiden toteutumista. Tutkimuksen perusteella henkilöstö  
oli erityisen tyytyväinen Finrailissa tehdyn työn vastuulli- 
suuteen, omaan työhönsä sekä esimiestyöhön.

Johdon näkyvyyttä alueilla lisättiin. Toimitusjohtaja 
kävi kaikissa ohjauspalvelukeskuksissa ja useimmissa  
erillistyöpisteissä. Henkilöstöllä oli etukäteen mahdolli- 
suus esittää kysymyksiä ja ehdottaa käsiteltäviä tee-
moja tai aiheita. Finrailissa on sisäisesti käytössä 
useita säännöllisesti kokoontuvia foorumeita, kuten 
Esimies- ja asiantuntijapäivät, ryhmäpäivät, jakso- 
palaverit ja asiakas- ja hallintofoorumi. Vuorovaiku-
tuksen lisääminen on yksi tunnistettu kehittämiskohde.  
Vuorovaikutuksen parantamiseksi on määritetty yhtiö-
tason kehitystoimenpiteet, joita ovat esimerkiksi uuden 
sosiaalisen ja vuorovaikutteisen intranetin luominen 
sekä esimiesten ja johdon viestinnän kehittäminen.

HR-organisaatio järjesti vuoden 2017 HR-Road-
show:n, jossa se kävi jokaisessa ohjauspalvelu- 
keskuksessa. HR esitteli tilaisuuksissa toimintaansa  

ja henkilökunnalla oli mahdollisuus esittää henkilöstö- 
hallinnan edustajille ajankohtaisia kysymyksiä ja  
antaa palautetta.

Henkilöstön suoriutuminen ja palkitseminen

Finrailissa on käytössä yhtenäinen kehityskeskustelu- 
malli, jonka avulla esimiehet pitävät huolta jokaisen 
työntekijän osaamisesta, työhyvinvoinnista ja työ- 
tehtävässä menestymisestä. Näiden lisäksi kehitys-
keskustelun yhteydessä jokaiselle työntekijälle  
laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, 
jota seurataan säännöllisesti.

Finrailin palkitsemismallin tavoitteena on motivoida 
ja sitouttaa nykyhenkilöstöä sekä houkutella yhtiöön 
uusia työntekijöitä. Konsernin koko henkilöstö kuului 
vuonna 2017 tulospalkitsemisen piiriin. Johdolla,  
esimiehillä ja asiantuntijoilla oli yhtiön strategiasta  
johdettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvä  
tulospalkkiomalli.

Sosiaalinen vastuu

Finraililainen keskimäärin

Keski-ikä

47,8
vuotta

Työsuhteen  
pituus

21,3
vuotta

Lähtö-  
vaihtuvuus

7,5 %

Mukana eläkkeelle 
siirtyneet

Lähtö-  
vaihtuvuus

2,6 %

Ilman eläkkeelle 
siirtymisiä

Eläköitymisikä

62,4
vuotta

Rahallinen palkitseminen Henkilöstöedut Työ, kulttuuri, kehittyminen

• Kilpailukykyinen  
 kuukausipalkkaus

• Koko henkilöstö tulos- 
 palkkauksen piirissä 

• Projekti- ja muut palkkiot  
 hyvästä suoriutumisesta

• Työterveyshuolto

• Liikunta- ja kulttuurisetelit 
 sekä muut tuki liikunnalle ja 
 hyvinvoinnille 

• Tuettu henkilöstöruokailu

• Työsuhdematkalippu

• Henkilöstön virkistystoiminta

• Palvelusvuosilahjat

• Merkityksellisiä ja haastavia  
 työtehtäviä kasvavassa yrityksessä

• Säännölliset kehityskeskustelut

• Säännöllinen henkilöstökoulutus  
 ja urapolut

• Vuorotyön ja liukuvan työajan joustot  
 tehokkan työn sallimissa puitteissa

• Hyvä työilmapiiri ja yhteisöllisyys

• Panostukset esimiestyöhön

• Uudistuva kulttuuri, yhteiset pelisäännöt

• Toimintatapojen jatkuva kehittäminen

Palkitseminen
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Sosiaalinen vastuu

Palvelumme on turvallista ja  
täsmällistä, tehokasta ja uudistuvaa

• Turvallisuus
• Puolueeton kumppanuus 
   liikenteenohjauksessa
• Korkeatasoinen  
   ammattitaito

• Korkeatasoinen ammattitaito
• Turvallisuus
• Toiminnallinen tehokkus
• Organisaation johtaminen  
   hyvin

• Täsmällinen aikataulu
• Turvallinen junamatkusta- 
   minen
• Yhtiön Finrailin vaikutus- 
   piirissä oleva täsmällinen   
   ja ajantasainen matkustaja-  
   informaatio asemilla

• Viikottainen kanssakäyminen  
   ja vuoropuhelu eri  
   foorumeissa
• Henkilöstön jatkuva  
   kouluttaminen
• Liikenneohjaajien  
   kertauskoulutus

• Viikottainen kanssakäyminen  
   ja vuoropuhelu eri  
   foorumeissa
• Henkilöstön jatkuva  
   kouluttaminen
• Liikenneohjaajien  
   kertauskoulutus
• Esimieskoulutus

• Henkilöstön jatkuva  
   kouluttaminen
• Liikenteenohjauksen uusi  
   palautekanava rataverkolla  
   toimiville

• Asiakastyytyväisyyskysely
• Liikenneturvallisuus- 
   järjestelmässä määritellyt  
   mittarit
• Kauko-, lähi- ja tavara- 
   liikenteen täsmällisyys
• Liikenneohjauksesta  
   johtuvien virheiden määrä

• Asiakastyytyväisyyskysely
• Liikenneturvallisuus- 
   järjestelmässä määritellyt  
   mittarit
• Kauko-, lähi- ja tavara- 
   liikenteen täsmällisyys
• Liikenneohjauksesta  
   johtuvien virheiden määrä
• Auditoinnit ja katselmukset

• Täsmällisyysmittari
• Liikenneturvallisuus- 
   järjestelmässä määritellyt  
   mittarit
• Kauko-, lähi- ja tavara- 
   liikenteen täsmällisyys
• Liikenneohjauksesta  
   johtuvien virheiden määrä

Sidosryhmä

Rautatie-
liikenteen 
harjoittajat

Liikenne-
virasto

Matkustajat 
ja tavara- 
liikenteen  
asiakkat

Sidosryhmän odotukset Keinot Mittarit

Vastuullisuus on myös hyvää asiakas- ja  
sidosryhmäsuhteiden hallintaa, luottamuksen 
luomista ja lunastamista. 

inrail on olemassa raiteillaliikkujia sekä 
elinkenoelämää varten. Takaamme omista-
jalle, asiakkaille ja sidosryhmille sekä koko 

rautatietoimialalle laadukkaat, tehokkaat ja kilpailu-
neutraalit palvelut. Vastuu sidosryhmistä näkyy  
vahvasti myös tavoitteissamme ja arvoissamme.

Säännöllinen yhteistyö ja avoin sekä jatkuva vuoro- 
vaikutus eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta 
voimme vastata asiakkaiden ja eri sidosryhmien  
odotuksiin sekä parantaa omaa toimintaamme ja  
kehittää omalta osaltamme koko toimialaa. 

Yksi keskeisistä strategisista teemoistamme on 
asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa liiketoiminnan 
muuttamista entistä palvelulähtöisemmäksi, sekä eri 
asiakasryhmiemme tarpeiden parempaa huomioimista. 
Vuoden 2017 teemana on ollut asiakaskohtaamiset. 
Asiaa on käyty läpi osana kehityskeskusteluja sekä 
siihen on kiinnitetty erityistä huomiota jokapäiväisessä 
toiminnassamme.

Olemme vuoden 2017 aikana systematisoineet 
sekä selkiyttäneet asiakkuudenhallintaamme ja tar-
kentaneet asiakkuuteen ja sidosryhmätyöhän liittyviä 
tavoitteita toimintaympäristön vaatimusten pohjalta. 
Loimme liikenteenohjauksen palvelulupauksen, joka 

Yhteistyössä raiteilla 

F

on tahdonilmaisu asiakkaillemme, miten liikenteen-
ohjauksen palvelua Finrailissa tuotetaan. Vuonna 
2016 aloitettu Asema-projekti, jonka tavoitteena on 
ollut rakentaa yhtenäiset toimintamallit sekä projektin- 
hallintaan että asiakkuuksien hallintaan, on vakiinnu-
tettu käytäntöön.

Keskeisten sidosryhmien kanssa on aloitettu  
systemaattista eri tason yhteistyötä. Ylimpänä näistä 
on strategisen tason yhteistyö, jota tukevat erilaiset 
operatiivisen ja alueellisen tason yhteistyömuodot. 

Finrail toteutti sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyys- 
tutkimuksen, jolla haluttiin kartoittaa niitä asioita,  
joissa olemme onnistuneet sekä missä asioissa  
on vielä kehitettävää. Finrailiin voimakkaimmin  
yhdistettävät mielikuvat ovat turvallinen, ammattitai-
toinen ja luotettava. Kokonaisuudessaan eri palvelu- 
kokonaisuuksien onnistumisessa operatiivisen  
liikenteenohjauksen ja liikennesuunnittelun toiminnan 
onnistuminen on hiukan parantunut edellisvuodesta. 
Käyttökeskustoiminto on puolestaan hieman  
heikentynyt.

Yhteistyön laatu oli neljäsosan mukaan parantunut.  
Myös annettujen kouluarvosanojen mukaan toiminta  
on kehittynyt hyvään suuntaan. Kouluarvosanoina  
yhteistyö arvioitiin kokonaisuutena arvosanalla 8,02 
(7,92), operatiivinen liikenteenohjaus 7,83 (7,61),  
liikennesuunnittelu 8,72 (8,39) ja käyttökeskus- 
toiminta 8,48 (8,40).

Ammattitaitoiset  
ihmiset, helppo työskennellä.

 On osaava ja  
asiantunteva porukka töissä, 
on aina ratkaisut löydetty.

 Vuorovaikutus 
on erittäin hyvää.

Liikennesuunnittelijat ovat 
kokeneita ja pitkän kokemuksen 
omaavia, joten heiltä on helppo  
kysyä neuvoa ja mielipidettä, 
miten ja milloin tiettyjä töitä  
olisi paras tehdä.
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Ympäristövastuu

Finrail osana ympäristöä

Finrailille on tärkeää toiminnan jatkuva 
parantaminen asiakkaiden, sidosryhmien 
sekä henkilöstön hyväksi. Tämä pätee 
myös ympäristövastuuseen. Tavoitteena on 
turvallinen, ympäristöystävällinen rautatie-
liikenne sekä työympäristö.  
 

aideliikenne on ympäristöystävällisin  
joukkoliikennemuoto, sillä se tuottaa  
vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän 

energiaa. Kaikkein pienin energiankulutus henkeä 
kohti liikennevälineistä on raideliikenteessä. Finrail 
haluaa omalta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja 
kantaa vastuuta ympäristöstä liikenteenohjauksen  
ja -hallinnan keinoin. 

Finrail ei itse omista toimitiloja eikä toimi niiden 
hankintayksikkönä, mutta sen tehtävänä on edes- 
auttaa muun muassa käyttämissään toimitiloissa  
ympäristöystävällisten toimintatapojen noudattamista.  

Ympäristöstä huolehtiminen ja ympäristötietoisuus 
ovat kaikkien finraililaisen yhteisiä asioita. Jokainen 
vastaa toimintansa ja työtehtäviensä osalta ympäris-
töasioiden huomioimisesta muun muassa toimintaa 
ja valintoja koskevia päätöksiä tehdessään. Kaikilla 
hankinnoilla, joita yritys tekee, on välittömiä ja välilli-
siä ympäristövaikutuksia. Valitsemalla energiatehok-
kaita, pitkäikäisiä sekä monikäyttöisiä tuotteita ja 
palveluja voidaan hankintojen ympäristökuormitusta 
vähentää. 

Jokainen finrailinen voi vaikuttaa omilla valinnoil-
laan muun muassa ympäristöystävälliseen liikkumi-
seen. Henkilöstöä kannustetaan käyttämään julkisia 
kulkuvälineitä työmatkoihinsa ja tätä tuetaan työsuhde- 
edun muodossa. Jokaista finraililaista kannustetaan 
toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti. 

Työympäristöstä voidaan luoda aiempaa  
ympäristöystävällisempi jo pienilläkin toimenpiteillä.  
Vuoden 2016 lopussa Finrail liittyi WWF Green Office- 

R
ympäristöjärjestelmään. Tavoitteena on systemaatti-
sesti pienentää työympäristön ekologista jalanjälkeä 
sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasu- 
päästöjä. Vuonna 2017 Green Office-hanketta ediste-
tään luomalla selkeä ja tavoitteellinen ympäristö- 
ohjelma. Lisäksi tavoitteena on henkilöstön ympäristö- 
tietoisuuden ja ympäristöasioiden jatkuva parantami-
nen sekä ympäristöjärjestelmän kehittäminen.

Yritysvastuun kehityskohteet vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana kehitetään yhteistyös-
sä asiakkaan ja operaattoreiden kanssa mittarit lii-
kenteenohjauksen vaikutuksista rautatieliikenteen 
päästöihin ja polttoainekulutukseen. 

Vuonna 2018 jatketaan aktiivisesti työhyvin- 
voinnin kehittämistä Työhyvinvointi Finrailissa-
hankkeen myötä. Henkilöstöä motivoidaan pitämään 
huolta itsestään, liikkumaan ja näin jaksamaan  
paremmin sekä töissä että vapaa-ajalla. Lisäksi  
kehitetään henkilöstön ja johdon välistä vuoro- 
vaikutusta sekä viestintää.

Vuonna 2018 edistetään Green Office-
hanketta, jonka avulla voidaan pienentää työympä-
ristön ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiili- 
dioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.

1

2

3
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Finrailin riskienhallintaa ohjaa  
riskienhallintapolitiikka.  

iskienhallinnan menettelytapaohje hyväksyt- 
tiin vuonna 2016 ja vuonna 2017 toiminnot  
on otettu kaikkien liiketoiminta-alueiden 

osalta käyttöön. Riskien arviointia tehdään niin nyky-
tilasta kuin muutoksista ja se on kiinteä osa projekti-
mallia.  

Finrailissa toteutettavan riskienhallinnan avulla 
edistetään liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista 
sekä tunnistetaan ja hallitaan ennakoivasti niitä riskejä, 
jotka voivat uhata Finrailia saavuttamasta sille asetet-
tuja strategisia päämääriä, toiminnallisia tai taloudelli-
sia tavoitteita, tai jotka voivat vaarantaa operatiivisen 
toiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa, jossa tunnis-
tetaan, arvioidaan, hallitaan ja viestitään Finrailin  
keskeisistä riskeistä. Riskienhallintaprosessi on osana 
strategisten ja operatiivisten tavoitteiden asettamis-
prosessia, jokapäiväistä johtamista ja toimintaa, pää-
töksentekoa sekä projektien suunnittelua ja toteutusta. 

Riskienhallinnan toteutumista mitataan säännölli-
sesti ja riskitasosta raportoidaan johtoryhmälle kaksi 
kertaa vuodessa sekä hallitukselle kerran vuodessa. 

Riskienhallinta kiinteäksi osaksi toimintaa

Vastuuta taloudesta

Riskienhallinnan kehittämistä ja toimenpiteiden  
edistämistä

Vuonna 2016 määritellyt riskienhallintaprosessit  
otettiin vuonna 2017 täysimääräisesti käyttöön. 
Kaikkien osa-alueiden osalta tehtiin nykytilan riskien-
arvioinnit ja riskienhallinta otettiin osaksi projektimallia. 

Operatiivisen toiminnan osalta riskienhallintatoimen- 
piteiden toteutusta jatkettiin ja merkittävimpiä riskien 
tilannetta on seurattu kuukausittain. 

Merkittävimpinä rautatieturvallisuuden tason  
parantamiseen tähtäävinä hankkeina jatkettiin tai 
käynnistettiin:
• Osaamiskatsastus
• Käyttökeskuksen ohjeistus
• Peruskoulutuksen kehittäminen
• Ohjetyöryhmän perustaminen
• Vireydenhallinta Finrailissa
• Uusi Dicora
• Virveen siirtymiseen valmistautuminen
• Rataurakoitsijoiden mobiilialusta (RUMA)
• Poikkeamien hallinta (POHA)
• Ohjemuutokset

Taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisen  
lisäarvon tuottamista omistajalle ja muille  
sidosryhmille.  

aloudellinen vastuu on myös huolehtimista  
tehokkuudesta, kannattavuudesta ja kilpailu- 
kyvystä. Se merkitsee myös hyvän hallinto-

tavan noudattamista, riskienhallintaa sekä muun  
muassa resurssien järkevää kohdentamista.

Finrailin taloudellista vastuullisuutta ohjaa liike- 
toimintastrategia. Siinä yhtiön tavoitteeksi on määri-
telty muun muassa hallittu kannattava kasvu ja opera-
tiivisen tehokkuuden parantaminen. Yhtiön kannattava  
toiminta vaikuttavat myönteisesti asiakkaisiin sekä  
turvaavat taloudellisen hyvinvoinnin omistajille ja  
henkilöstölle. 

Vuonna 2017 Finrail-konserni saavutti tuloksellisen 
tavoitteensa: liikevoittoprosentti nousi 5,3 prosentista 
6,5 prosenttiin. Yhtiö paransi operatiivista tehokkuutta  
erityisesti lisäämällä uutta liiketoimintaa ja vähentä- 
mällä henkilöstökuluja. Tämän seurauksena asiakas-
hintaa kyettiin laskemaan. Konsernin liikevaihto  
laski 36,6 miljoonasta eurosta 36,0 miljoonaan euroon, 
mikä johtui operatiivisen kustannustehokkuuden  
parantumisesta ja siitä että kustannushyöty hyvitettiin 
asiakashinnassa.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut vuodelta 2017 
koskevat koko konsernia.

Finrail-konsernin veropolitiikka ja  
toimintaperiaatteet 2017 
Finrail-konserni maksaa liiketoiminnan tuottonsa verot  
lakeja ja säädöksiä noudattaen. Konsernilla on liike-
toimintaa vain Suomessa ja kaikki verot maksetaan 
Suomeen. 

R

T

Taloudellinen vastuu

M€ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Liikevaihto 34,0 34,66 2,05 2,00 35,96 36,66

Tulos ennen veroja 2,25 1,91 0,10 0,02 2,35 1,92

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

Henkilöstö 395 417 24 25 419 442

Tilikaudelta maksettavat  
välilliset ja välittömät verot

Tulovero 0,42 0,36 0,01 0,00 0,42 0,36

Työnantajamaksut, sotu 0,23 0,46 0,02 0,03 0,25 0,49

Kiinteistöverot 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

Palkkavero 5,96 6,14 0,39 0,42 6,35 6,56

Lähdevero 0 0 0 0 0 0

Arvonlisäverot, myynnit 8,14 8,32 0,45 0,48 8,59 8,80

Arvonlisäverot, hankinnat -0,86 -1,18 -0,03 -0,03 -0,89 -1,21

Finrail Oy KonserniFinlogic Oy

Konsernin pyrkimyksenä on omistaja-arvon turvaa-
minen ja kasvattaminen harjoittamalla kannattavaa ja 
tehokkaasti hoidettua liiketoimintaa. 

Konsernissa veroasioita johtaa konsernin talous- 
johtaja, joka raportoi olennaisista veroasioista yhtiön 
hallitukselle. Yksittäisten juridisten yhtiöiden päivit- 
täiset veroasiat on ulkoistettu sopimuksen mukaan  
taloushallinnon ulkoistamispalveluja tuottavalle yhtiölle.  
Konsernilla on myös vahvistettu taloussääntö, jossa 
on eritelty verotukseen liittyvät prosessit. Toimintaa 
valvoo myös tilintarkastusyhtiöt tilikauden aikana sekä 
tilinpäätöksissä.

Tulkinnallisissa tai muutoin hankalissa veroasioissa  
tukea ostetaan ulkopuolisilta veroasiantuntijoilta tai 
pyydetään ennkkopäätöksiä ja neuvoja verohallinnolta. 
Konserni hoitaa veronsa ja muut viranomaismaksunsa 
mahdollisimman oikein, ajallaan ja lakeja noudattaen. 
       
  
Veroraportti 2017 
Vuonna 2017 konsernin tulos ennen veroja oli 2,35 M€  
(2016 1,92 M€). Tuloveroja maksettiin 0,42 M€  
(0,36 M€). Konsernin erillisyhtiöllä oli vahvistettuja  
tappiota aiemmilta tilikausilta yhteensä 0,07 M€.

Tilikaudelta maksetuista veroista merkittävimmät 
olivat palkoista pidätetyt ennakonpidätykset 6,35 M€ 
(6,56 M€) sekä arvonlisävero 7,77 M€ (7,59 M€).

Lisäksi Finrail-konserni maksoi tuloveroa 0,42 M€ 
(0,36 M€) ja verovuoden aikaisista palkoista sosiaali-
turvamaksuja 0,25 M€ (0,49 M€). Näiden lisäksi  
konserni maksoi ostolaskuissaan erilaisia välillisiä  
veroja, joita ei ole eritelty raportissa.

Veroraportissa esitetyt luvut ovat suoriteperustei-
sesti koottu erillisyhtiöiden tilinpäätöksistä. Osa mak-
settavista veroista erääntyy 2018 puolella.
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Sisältövertailu

Raportointimallin  
kohta

Sijainti 
vuosikertomuksessa

Kommentit ja 
poikkeukset

Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

Organisaation perustiedot Finrail lyhyesti –

Yhteiskuntavastuun johtaminen ja  
toimintaperiaatteet

Yritysvastuun  
johtaminen

–

Sidosryhmät ja sidosryhmä- 
vuorovaikutus

Vastuuta asiakkaista  
ja sidosryhmistä

–

Taloudellisen vastuun johtaminen

Taloudellisen vastuun johtaminen Taloudellinen vastuu –

Taloudellisen toiminnan tunnusluvut Taloudellinen vastuu Finrail ei tee rahallisia lahjoituksia.

Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen Vastuuta henkilöstöstä –

Henkilöstön määrä ja rakenne Vastuuta henkilöstöstä –

Uudelleenjärjestelytilanteet ja  
irtisanomiset/Henkilöstön ja  
työnantajan väliset suhteet 

– Vuonna 2017 henkilöstöä ei ollut lomautettuna.  
Yhtiössä pidettiin kolmet YT-neuvottelut.

Tasa-arvo Vastuuta henkilöstöstä Tasa-arvosuunnitelma on esitetty vuosikertomuksessa.

Palkitseminen Vastuuta henkilöstöstä Kaikki Finrailin työntekijät ovat tulospalkkauksen piirissä  
sekä henkilöstörahaston jäseniä.

Osaamisen kehittäminen ja koulutus Vastuuta henkilöstöstä Koulutus on esitetty vuosikertomuksessa.

Työhyvinvointi Vastuuta henkilöstöstä Finrailissa toteutetaan vuosittain henkilöstötutkimus. Vuonna 2017 
henkilöstön työterveyttä ja -hyvinvointia edistettiin monin eri keinoin. 
Työhyvinvointi Finrailissa-hanke käynnistettiin. Terveystalon kanssa  
jatkettiin yhteistyötä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisemiseksi  
ja haastavan vuorotyön tukemiseksi. Lisäksi aloitettiin Vireydenhallinta 
Finrailissa-projekti yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa.

Työterveys ja turvallisuus Vastuuta henkilöstöstä Työ- ja työmatkatapaturmia seurataan kuukausittain. Vuonna 2017  
tapahtui yksi tapaturma ja neljä työmatkatapaturmaa. Trendi on laskeva.  
Työn luonteen vuoksi työtapaturmat ovat erittäin harvinaisia ja koskevat 
lähinnä työergonomiaa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on  
määritelty työterveyden tarjoamat palvelut.

Ympäristö

Ympäristöjohtaminen Vastuuta ympäristöstä Finrail on asiantuntijaorganisaatio ja kuormittaa hyvin vähän  
ympäristöä. Vuoden 2016 lopussa Finrail liittyi WWF:n Green Office  
-ympäristöjärjestelmään. Muutoin Finrail ei ole asettanut virallisia  
ympäristötavoitteita. Täsmällinen liikenteenohjaus vähentää osaltaan  
liikenteen päästöjä.

Ympäristötunnusluvut Vastuuta ympäristöstä Toiminnastamme ei aiheudu päästöjä ilmaan eikä jätteitä. Lajittelemme 
sosiaalitilojemme jätteet toimipaikoissamme. Emme ole saaneet huomau-
tuksia ympäristölainsäädännön rikkomuksista. Green Offie -järjestelmään 
liittymisen myötä luodaan ympäristöohjelma ja indikaattorit, joita  
seurataan systemaattiisesti ja pävitetään vuosittain.

Raportointimallin  
kohta

Sijainti 
vuosikertomuksessa

Kommentit ja 
poikkeukset

Yhteiskunta

Paikallisyhteisöt – Suurin vaikutuksemme paikallisyhteisöihin on työllistäminen paikallisesti 
koko Suomen laajuisesti.

Lahjonta ja korruptio – Finrail ei hyväksy lahjontaa ja korruptiota missään muodossa.

Poliittinen vaikuttaminen – Finrail ei saa poliittisia tukia emmekä pyri vaikuttamaan poliittisesti.

Kilpailun rajoitukset – Finrailia on pidettävä erityisalojen hankintalain tarkoittamana hankinta- 
yksikkönä siltä osin kuin sen tominta koskee erityisalojen hankintalain 
mukaista rataverkon huoltoa ja ylläpitoa sekä valtioneuvoston asetuksen 
rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista mukaista huolto-
laitteiden ja muiden teknisten laitteiden käyttöä.

Määräystenmukaisuus Toimintaan ei kohdistunut merkittäviä lainsäädännön ja säännösten  
rikkomuksiin liittyviä oikeustoimia, sakkoja tai sanktioita.

Tuotevastuu

Asiakastyytyväisyys Vastuuta asiakkaista ja 
sidosryhmistä

Sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain erillisellä  
tutkimuksella. Vuosikertomuksessa on esitetty tutkimustulokset.

Tuotteiden ja palveluiden terveys  
ja turvallisuus

Vastuuta  
turvallisuudesta

Turvallisuus on keskeinen arvo. Turvallisuustoimintaa ohjaa turvallisuus-
politiikka. Turvallisuuden johtamisen työvälineenä toimii turvallisuuden 
johtamisjärjestelmä sekä riskienhallintapolitiikka.

Ihmisoikeudet

Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat – Finrail toimii vain Suomen markkinoilla ja noudattaa työsopimuksissa aina 
kansallisia lakeja. Finrail ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai 
pakottamista.

Toimitusketju

Toimitusketjun hallinta – Finrail hankkii vain omaan käyttöönsä tavanomaisia tarvikkeita  
toimistoon. Käytössä ei ole erityistä hankintapolitiikkaa.

Raportointi- ja laskentaperiaatteet – Raportointi koskee koko konsernia. Mahdolliset poikkeukset laskenta- 
periaatteissa on mainittu tunnuslukujen yhteydessä.
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Hallinto ja johtaminen

Hallitus

25–50 
vuotta

1
(17 %)

Yli 50 
vuotta

5
(83 %)

33 %

2

67 %

4

Johtoryhmä

25–50 
vuotta

5
(62 %)

Yli 50 
vuotta

3
(38 %)

25 %

2

75 %

6

Hallitus

Finrailin hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus  
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus toimii 
yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassa- 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, 
jossa on määritelty hallituksen keskeiset tehtävät ja 
sen työskentelyyn liittyvät keskeiset menettelytavat. 
Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa määritelty-
jen tehtävien lisäksi pitkän aikavälin strategian hyväk-
syminen ja seuranta, vuositavoitteiden ja talousarvion  
vahvistaminen sekä niiden toteutumisen seuranta, 
olennaisen organisaatiorakenteen hyväksyminen,  
merkittävien yrityskauppojen ja investointien hyväksy-
minen, sijoituspolitiikan hyväksyminen, riskienhallin-
nan ja muiden keskeisten vastaavien ohjausjärjestel-
mien periaatteiden hyväksyminen, toimitusjohtajan  
valinta ja johtoryhmän jäsenen valinnan vahvistaminen, 
ylimmän johdon palkkauksen vahvistaminen ja yhtiön 
tulospalkkiojärjestelmien hyväksyntä.

Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia. Hallitus  
arvioi toimintaansa säännöllisesti itse ja ulkopuolisen 
arvioitsijan toimesta. Yhtiön hallituksen valitsee yhtiö-
kokous osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajana aloitti 10.10.2017 
Pertti Korhonen. Hallituksen muina jäseninä ovat  
toimineet Kimmo Mäki, Pia Björk, Yrjö Poutiainen, 
Kaija Sellman, Pekka Timonen (alkaen 6.3.2017)  
ja Jarmo Väisänen (6.3.2017 asti). 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota  
2 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1 500 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokous-
palkkiota 600 euroa kokoukselta.

Hallitukselle maksettujen palkkioiden ja kokous-
palkkioiden määrä vuodelta 2017 ilmenee tilinpäätök-
sen liitetiedoista.

Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Hallituk-
sen jäsenten ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:  
Pertti Korhonen 2/8, Kimmo Mäki 8/8, Pia Björk 
8/8, Yrjö Poutiainen 8/8, Kaija Sellman 8/8, Pekka 
Timonen 6/8, Jarmo Väisänen 2/8. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa 
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti. Hallitus valitsee toimitusjohtajan sekä vahvistaa 
hänen palkkauksensa sekä muut toimen ehdot. Yhtiön 
toimitusjohtajana on toiminut vuoden 2013 alusta  
lukien Pertti Saarela.

Finrail-konsernissa on johtoryhmä. Johtoryhmään 
kuuluvat toimitusjohtajan (pj) lisäksi talous- ja  
henkilöstöjohtaja, operatiiviset johtajat, kehitysjohtaja,  
viestintäpäällikkö, asiakkuuspäällikkö sekä liikenne-
suunnittelupäällikkö. 

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka  
toinen viikko.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2017 
maksettujen palkkojen ja tulospalkkioiden määrä  
ilmenee tilinpäätöksen liitetiedoista. Yhtiöllä ei ole 
käytössä lisäeläkejärjestelyitä.

Palkitsemisjärjestelmät

Yhtiön hallitus on vuonna 2015 vahvistanut yhtiölle  
johdon ja asiantuntijoiden palkitsemisjärjestelmän. 
Palkitsemisjärjestelmän piirissä olevat henkilöt vahvis-
taa vuosittain yhtiön hallitus. Vuoden 2017 lopussa 
tulospalkkiojärjestelmän piirissä oli johtoryhmä sekä 
muuta johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita, yhteensä  
n. 50 henkilöä. 

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa 
johtoa ja esimiehiä tavanomaista parempiin suorituk-
siin ja sitouttaa heitä yhtiöön. Palkitsemisessa nouda-
tetaan valtioneuvoston vahvistamia palkitsemista  
valtionyhtiöissä koskevia ohjeita.

Hallituksen vahvistamassa tulospalkkiojärjestelmäs-
sä määritellään sen keskeiset säännökset, kuten  
tavoitteiden määrittelyn ja mittaamisen perusteet, 
enimmäispalkkiomahdollisuudet sekä järjestelmän 
entry- ja exit-säännöt. Tulospalkkioiden maksamisesta 
päättää johtoryhmätasolla yhtiön hallitus tilinpäätök-
sen vahvistamisen jälkeen. Hallitus voi muuttaa järjes-
telmän sääntöjä taikka päättää olematta maksamasta 
tulospalkkioita.

Tulospalkkiojärjestelmässä jokaiselle määritellään  
tavoitteet, jotka ovat haastavia ja mitattavia. Tavoit-
teiden tulee tukeutua yhtiön strategisiin teemoihin,  
joita ovat tuloksellisuus/operatiivisen tehokkuuden  
parantaminen, kasvu, asiakastyytyväisyys, turvallisuus,  
henkilöstön johtaminen ja toiminnan johtaminen/ 
projektien toteutus. Tavoitteiden painoarvot vaihtelevat 
tehtävä- ja roolikohtaisesti. Tulospalkkioiden tavoite- 
taso on 2,5–15 % edellisen vuoden kiinteästä vuosi- 

palkasta ja enimmäisansaintamahdollisuudet ovat 
5–30 % edellisen vuoden kiinteästä vuosipalkasta.

Johdon ja asiantuntijoiden lisäksi koko muu vakinai-
nen henkilökunta kuuluu erillisen tulospalkkiojärjestel-
män piiriin. Kahden eri järjestelmän piiriin ei ole mah-
dollista kuulua samanaikaisesti. Yhtiön henkilökunta 
on perustanut vuoden 2015 lopussa Finrail-konsernin 
henkilöstörahaston. 

Sisäinen tarkastus 
Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuksena on avustaa 
Finrailin hallitusta ja toimitusjohtajaa näiden valvonta-
velvollisuuden täyttämisessä. Sisäinen tarkastus on 
riippumatonta ja objektiivista. 

Sisäinen tarkastus toimii yhtiön hallituksen ja  
toimitusjohtajan alaisuudessa, joille sisäisesti tarkas-
tuksesta pääsääntöisesti raportoidaan. Sisäinen  
tarkastus voi hallituksen hyväksymän tarkastus- 
suunnitelman mukaan kohdistua kaikkiin yhtiön  
toimintoihin ja yksiköihin.

Finrailin hallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen  
ohjesäännön vuonna 2015. Finraililla ei ole omaa  
erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.  
Tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen palvelutuottajana 
toimii BDO Oy.

Hallituksen ja johtoryhmän ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2017
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Pekka Timonen 
s. 1960 
Oikeustieteen tohtori 
Dosentti, oikeustaloustiede 
Finrailin hallituksessa vuodesta 2017
Keskeinen työkokemus: 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys ja toimivat 
markkinat -osaston osastopäällikkö 2013–,
Valtioneuvoston kanslia, osastopäällikkö,  
omistajaohjausosasto 2007–2012, Kauppa- ja  
teollisuusministeriö, neuvotteleva virkamies, 
omistajapolitiikan yksikkö 2001–2007, Kauppa- 
ja teollisuusministeriö, komitean pääsihteeri 
1990–1991, Helsingin yliopisto, opetus- ja tutki-
mustehtävät 1984–2001
Muut hallitusjäsenyydet:  
Finnvera 2013–, Kuntarahoitus 2009–2011, 
Finnair 2008–2012, Erillisverkot 2007–2010, 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 2001–2004,  
Super-pesis 2004–2006, Neste Oil 2005–2008, 
Hansel Oy 2002–2007, Inspecta 2001–2002, 
Rautaruukki 2001–2005

Hallitus Johtoryhmä

Pertti Saarela
Toimitusjohtaja
s. 1957
Oikeustieteen kandidaatti
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus:  
Finrail Oy, toimitusjohtaja 2013–, VR-Yhtymä Oy, 
Palvelut ja tuotanto-divisioonan johtaja  
2009–2012, VR Yhtymä Oy hallintojohtaja  
1999–2008, Liikenne- ja erityisalojen  
Työnantajat ry, toimitusjohtaja 1993–1999,  
Valtiovarainministeriö 1983–1993

Jonas Eriksson
Operatiivinen johtaja, Länsi- ja Pohjois-Suomi
s. 1976
Liikenteenohjaajan koulutusohjelma, 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:
Finrail Oy, operatiivinen johtaja 2017–,  
Finrail Oy, aluejohtaja 2015–2017, Finrail Oy,  
VR Group, ohjauspalvelupäällikkö 2010–2015,  
VR Koulutuskeskus, henkilöstökouluttaja 
2007–2009, VR Group/Ohjauspalvelut,  
liikenneohjaaja 2005–2007

Sanna Järvenpää 
Operatiivinen johtaja, Etelä- ja Itä-Suomi 
s. 1987 
Diplomi-insinööri
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus:
Finrail Oy, operatiivinen johtaja 2017–  
Finrail Oy, turvallisuuspäällikkö 2013–2017, 
Fortum, luotettavuusinsinööri (PRA) 2012–
2013, Fortum, PRA-työntekijä 2010–2011

Kaija Sellman
s. 1961
Kauppatieteiden maisteri 
Finrailin hallituksessa huhtikuusta 2015 lähtien

Keskeinen työkokemus: 
IBM Finland, varatoimitusjohtaja 2017–,  
IBM Nordic Global Business Parters, Director 
2010–2016, IBM Finland, IBM Nordic, useita  
myynnin ja markkinoinnin johto- ja asiantuntija- 
tehtäviä 1989–2010, Nokia Data/Nokia 
Information Systems, Product Manager 
1985–1989

Yrjö Poutiainen
s. 1949
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari 
Finrailin hallituksessa vuodesta 2015 

Keskeinen työkokemus: 
VR-Yhtymä Oy, turvallisuusjohtaja 1998–2013,  
Ratahallintokeskus (RHK), turvallisuusjohtaja 
1995–1998, VR Cargo, apulaisjohtaja  
1992–1995, VR Transpoint, johtaja  
1989–1992, Rautatiehallitus, oikeusyksikön 
päällikkö 1988–1989, Rautatiehallitus,  
osastosihteeri, asiainvalvoja, apulaisjohtaja 
1977–1988 

Pia Björk
s. 1957
Kauppatieteiden maisteri 
Finrailin hallituksessa vuodesta 2015

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

Muut hallitusjäsenyydet:  
Ekokem 2008–2016

Pertti Korhonen 
puheenjohtaja
s. 1961
Diplomi-insinööri
Finrailin hallituksessa 11.10.2017 lähtien

Keskeinen työkokemus: 
Outotec Oyj, toimitusjohtaja 2010–2016, 
Elektrobit Oyj, toimitusjohtaja 2006–2009, 
Nokia Oyj, johtokunnan jäsen 2002–2006,  
teknologiajohtaja 2004–2006, johtaja, Nokia 
Mobile Software 2001–2003. Useita Nokia 
Mobile Phonesin johtotehtäviä 1990–2001, 
suunnittelupäällikkö 1988–1990, suunnittelu-
insinööri 1987–1988

Muut hallitusjäsenyydet:  
DNA Oyj 2016–, Finpro Oy 2017–, Fastems 
Oy 2016–, Rollock Oy 2016–, Juuri Partners 
2017–, Berggren Oy 2017–, Tekir Oy 2017–,  
Ahlström Oyj 2013–2014, varapuheenjohtaja  
2011–2013, Rautaruukki Oyj 2010–2013, 
Elisa Oyj 2008–2011, Veho Group Oy  
2007–2011, QPR Software Oyj 2001–2003

Kimmo Mäki
s. 1974
Diplomi-insinööri, eMBA 
Hallituksen puheenjohtaja 2015–11.10.2017
Finrailin hallituksessa vuodesta 2015 

Keskeinen työkokemus: 
Finavia Oy, toimitusjohtaja 1.1.2018–,  
Helsingin Satama Oy, toimitusjohtaja  
2011–2017, Steveco Oy, yksikönjohtaja 
2006–2011, Stockmann Oyj, logistiikka- 
päällikkö 2003–2006, UPM-Kymmene 
Seaways Oy Ltd, logistiikkapäällikkö  
2000–2003 

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

Johanna Majamäki

Sanna Järvenpää

Jonas Eriksson

Timo Nieminen
Ville Tervola

Jari Peltonen

Juha Sairanen

Pertti Saarela

Johanna Majamäki  
Viestintäpäällikkö
s. 1975
Valtiotieteiden maisteri
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus:  
Finrail Oy, viestintäpäällikkö 2016–, Sito Oy, 
viestintäpäällikkö ja -konsultti 2013–2016, 
Liikennevirasto, viestintäpäällikkö 2010–2013, 
Tiehallinto, viestintäpäällikkö, tiedottaja  
2003–2010

Timo Nieminen 
Kehitysjohtaja
s. 1983
Diplomi-insinööri
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2014

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

Jari Peltonen
Asiakkuuspäällikkö
s. 1963
Ylioppilas, Johtamisen erikoisammattitutkinto
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:
Finrail Oy, asiakkuuspäällikkö 2015–, Finrail Oy,  
ohjauspalvelupäällikkö 2013–2015, VR, ohjaus- 
palvelupäällikkö 2004–2013, VR, liikenteen-
ohjauksen päällikkö 1997–2004, VR, juna- 
turvallisuusasiantuntija 1992–1996,  
VR, liikenneohjaaja 1985–1992

Juha Sairanen 
Liikennesuunnittelupäällikkö
s. 1955
Ylioppilas
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: 
Finrail Oy, liikennesuunnittelupäällikkö 2013–,  
VR, ohjausalueen päällikkö 1997–2012,  
VR, laatuohjaaja 1995–1996, VR, junaturval-
lisuusasiantuntija ja -kouluttaja 1985–1994, 
VR, liikenneohjaaja 1978–1985

Ville Tervola 
Talous- ja HR-johtaja
s. 1976
Kauppatieteiden maisteri
Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: 
Finrail Oy, CFO, 2013–, Suomen Transval Oy,  
CFO, 2011–2013, Proffie Finland Oy, Business  
Controller, 2010–2011, Tiimari Oyj, rahoitus- 
johtaja, 2008–2009, Ensto Oy, Business 
Controller, 2005–2008; Outokumpu Oyj, moni- 
puolisia taloushallinnon tehtäviä, 2003–2005,  
Nokia Oyj, monipuolisia taloushallinnon  
tehtäviä, 1999–2003
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Konsernin keskeiset tunnusluvut 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Liikevaihto (milj. €) 36,0 36,6 36,9 34,0 34,7 35,3

Liikevoitto (milj. €) 2,4 1,9 1,7 2,2 1,9 1,8

Liikevoiton osuus liikevaihdosta (%) 6,5 5,3 4,5 6,6 5,5 5,0

Oman pääoman tuotto (%) 49,7 59,9 100,8 46,9 58,0 96,9

Omavaraisuusaste (%) 37,2 33,0 19,1 38,1 35,2 20,6

Kassavarat (milj. €) 8,0 7,5 9,2 7,1 6,6 8,5

Henkilöstömäärä keskimäärin 419 442 440 395 417 415

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.

Konserni Emoyhtiö

Hallituksen toimintakertomus

Tehtävä ja konsernisuhteet 
Finrail Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. 
Yhtiön erityistehtävä on varmistaa tasapuolisesti  
rautatieliikenteen ohjauspalvelut. Finrail Oy on liikenne-  
ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Tilikauden aikana yhtiön perusliiketoimintoja ovat  
olleet edelleen rautatieliikenteen ohjauspalvelut,  
matkustajainformaatiopalvelut sekä ratatöiden ja  
liikenteen yhteensovittamiseen liittyvät suunnittelu- 
palvelut. Yhtiö myy palvelut Liikennevirastolle. 
Liiketoimintaa on harjoitettu Suomessa. 

Finrail Oy:lla on Finlogic Oy-niminen tytäryhtiö,  
jonka kaikki osakkeet yhtiö omistaa. Yhtiöön on keski-
tetty muut kuin liikenteenohjauspalvelut ja näihin  
liittyvät palvelut. Finlogic Oy:n tuottamiin palveluihin 
kuuluvat mm. sähköradan käyttökeskustoiminta. 
 
Tilikauden 2017 keskeiset tapahtumat 
Liikennevirasto ja Finrail tekivät liikenteenohjausta ja 
siihen liittyviä palveluita koskevan sopimuksen  
vuosille 2017–2018. Sopimusta voidaan jatkaa option 
avulla vuosina 2019–2020. 

Liikenneviraston kanssa on jatkettu ratapihojen  
liikenteenohjauksen (Ratalippa-projekti) siirtämistä  
yhtiön tehtäväksi. Muutoksia tämän projektin puitteissa  
on tehty vuoden 2017 aikana Oulussa, Kotkassa, 
Haminassa, Kuusankoskella sekä Ilmalassa.  
Vuoden 2017 aikana Ilmalan liikenteenohjaus siirtyi  
kokonaisuutena liikkeenluovutuksena Finrailin hoidet-
tavaksi. Ilmalan liikenteenohjauksen toimivuus on kriit-
tisen tärkeätä koko rautatiejärjestelmän toimivuuden 
kannalta. Muutos onnistuttiin toteuttamaan erinomai-
sesti ilman häiriötä operatiiviseen toimintaan.

Tampereen ohjauskeskuksen toiminnot siirtyivät  
tilikauden aikana uusiin tiloihin. Tiloihin siirrettiin  
vuoden aikana myös toimintoja Seinäjoelta. Seinäjoen 
liikenteenohjauskeskus lakkaa toimimasta vuoden 
2018 alusta. Liikenteenohjauksen toimintaa on  
vuoden 2017 aikana keskitetty muutoinkin. Kuopion 
sekä Niiralan toimipisteistä toiminnot on siirretty isom-
piin ohjauskeskuksiin. Ennen keskittämistä Niiralassa 
toteutettiin laaja ratapihamuutos.

Järjestelmäkehityspuolella yhtiö yhdessä Liikenne-
viraston kanssa on vienyt eteenpäin useita hankkeita.  
Tampereen ohjauskeskuksessa TAKO-kauko-ohjaus- 

järjestelmän käyttöönottoa jatkettiin ja Kaakkois-
Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uusinta Liikenne-
viraston vetämänä käynnistettiin määrittellyillä ja kil-
pailutuksella. Liikenteenhallinnan järjestelmien puolelle  
kehitystyötä tehtiin Liikennviraston vetämänä rautatie- 
liikenteen ennustamis- ja optimointijärjestelmää (ENNE)  
koskevassa projektissa, ratatöiden turvallisuutta ja 
digitalisaatiota, rataurakoitsijoiden mobiilialustaa 
(RUMA) koskevassa projektissa sekä liikenteenohjauksia 
koskevan LOKI-projektin parissa. Liikenteenohjauksissa 
otettiin myös käyttöön vuoden 2017 aikana uusi  
puhelinjärjestelmä, jota pystytään käyttämään useassa 
eri verkossa.

Vuonna 2017 käynnistettiin Vireydenhallinta-projektin 
seuraava vaihe, jossa luodaan vireydenhallinnan  
järjestelmä osaksi Finrailin turvallisuuden johtamis- 
järjestelmään. Lisäksi liikenteenohjauksen toimitilojen 
ja työskentelyolosuhteiden kehitystä edistettiin laajalla  
kartoituksella, jonka lopputulosta hyödynnetään  
vuonna 2018 liikenteenohjauksen tiloihin ja työpistei-
siin. Lisäksi käynnistettiin liikenteenohjauksen laatua  
parantamaan erillinen projekti.

Vuoden 2017 aikana käynnistettiin kaksi rekrytointi- 
kierrosta, joissa haettiin uusia liikenneohjaajia, lisäksi  
toteutettiin henkilöstön potentiaalikartoitus. Vuoden  
aikana päivitettiin myös peruskoulutuksen toteutus- 
tapaa, jonka tavoitteena oli antaa peruskoulutuksessa 
aiempaa paremmat edellytykset operatiiviseen  
toimintaan.

Projektityön osalta vuosi 2017 oli vilkas ja henki- 
löstön osaaminen kehittyi merkittävästi. Tämä näkyi 
niin projektityöskentelyn tasolla kuin liikenteenohjausta  
koskevien järjestelmäkäyttöönottojen onnistumisina. 
PMO-toiminta eli projektitoimisto käynnistettiin keväällä  
ja yhtenäiset prosessit toiminnan osalta otettiin täysi- 
määräisesti käyttöön. PMO:n rooli painottui osaamisen 
rakentamiseen, projektisalkun ylläpitoon sekä projekti-
päälliköiden tukemiseen. Suunnitelmallisella projekti-
työllä tähdätään hallittuihin käyttöönottoihin ja strate-
gisesti tärkeimpien projektien onnistumisen varmista-
miseen. Projektityöskentelyn käytännöt lähtivät  
juurtumaan vauhdikkaasti.

Finrailissa on tunnistettu tarve ajantasaiselle ja  
keskitetylle raportoinnille toimintaa kuvaavien sekä  
oikein valittujen mittareiden pohjalta. Tämän seurauk-

sena alkuvuodesta 2017 Finrailissa tehtiin esiselvitys 
mahdollisesti rakennettavasta tietovarastosta ja  
uudesta raportointijärjestelmästä. Esiselvityksen perus-
teella päätettiin aloittaa Tiedolla johtamisen-projekti. 
Projektin tavoitteena on kehittää ja automatisoida  
raportointia Finrailissa sekä mahdollistaa myös toimin-
nan osa-alueiden ennustaminen analytiikan avulla.

Valtaosa Finrailin toimintaa kuvaavasta tiedosta  
kerätään nykyään useista eri lähdejärjestelmistä. 
Projektin myötä käytössämme tulee olemaan tieto- 
varasto, johon tieto keskitetysti kerätään. Tietovaras-
toon ladattu ja yhtenäistetty data on pohjana liike- 
toiminnan analysoinnille ja ennustamiselle. Kerättävää 
tietoa käsitellään ja tulkitaan uudella raportointi- ja 
analyysityökalulla. Käyttäjät voivat itse luoda omia  
raporttimalleja ja käyttävät apuna valmiiksi tehtyjä tieto- 
malleja ja liiketoimintatiedosta laskettuja mittareita.

Tehostamalla raportointia voidaan tietoa hyödyntää  
tehokkaammin ja laajemmin käytännön työssä. 
Samalla avataan myös uusia mahdollisuuksia toimin-
nan kehittämiselle. Projektin on suunniteltu  
valmistuvan keväällä 2018.

Finlogic Oy:n hoitaman käyttökeskustoiminnan  
osalta vuonna 2017 panostettiin erityisesti asiakas-
palveluun sekä turvallisuuteen. Turvallisuuden osalta  
parannettiin erityisesti poikkeamanhallintaa, työsken-

telyohjeiden selkeyttä ja ajantasaisuutta sekä riskien-
hallintaa. Toiminnan henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys 
jatkoivat vuonna 2017 erinomaisella tasolla.  
Myös toiminnan taloudellinen tulos kohentui. 
 
Liikevaihto ja tulos  
Finrail-konsernin liikevaihto tilikaudella oli  
36,0 milj. euroa (2016: 36,6 milj. euroa) ja liikevoitto  
2,4 milj. euroa (2016: 1,9 milj. euroa). Konserni saa-
vutti tuloksellisen tavoitteensa. Konsernin tilikauden  
voitto oli 1,9 milj. euroa (2016: 1,6 milj. euroa). Liike-
voittoprosentti nousi 5,3 prosentista 6,5 prosenttiin. 

Finrail Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 34,0 milj. euroa 
(2016: 34,7 milj. euroa). Liikevaihto koostui kokonai-
suudessaan Liikennevirastolle tuotettavista valtion  
rataverkon liikenteenohjauspalveluista ja niihin kiin-
teästi liittyvistä matkustajainformaatio- ja suunnittelu- 
palveluista. Liikevaihdon lasku johtuu operatiivisen 
kustannustehokkuuden parantumisesta ja siitä synty-
neen kustannushyödyn hyvittämisestä asiakas- 
hinnassa. Hoidettavien liikennekokonaisuuksien  
määrä kasvoi samanaikaisesti, kun Ilmalan ja Oulun 
ratapihojen asetinlaitteiden hoito siirtyi asteittain  
yhtiön hoidettavaksi. Yhtiön liikevoitto tilikaudella oli 
2,2 milj. euroa (2016: 1,9 milj. euroa). 
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Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja  
epävarmuustekijöistä  
Konsernin pääliiketoiminta liikenteenohjaus on pää-
osin turvallisuuskriittistä. Ratatöiden määrä vilkas- 
liikenteisillä rataosilla tulee lisääntymään. Turva-
laitoksien uusimisessa on edelleen paljon tarpeita.  
Finrail Oy:llä on rautatieliikenteen turvallisuuden johta-
misjärjestelmä ja ammattitaitoinen henkilökunta, joilla  
osaltaan varmistetaan turvallinen liikennöinti rata- 
verkolla. Turvalaitoksia kehitetään yhteistyössä 
Liikenneviraston kanssa mm. ajonestoja lisäämällä. 
Toimintakertomusvuoden aikana alkanut Kaakkois-
Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uudistaminen  
tulee toteutuessaan parantamaan liikenteenohjauksen 
laatua.  
 
Näkymät vuodelle 2018 
Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2017 
tasolla. 

Yhtiöllä on kasvustrategia, jonka mukaisesti yhtiö 
tavoittelee uuden liiketoiminnan kasvua. Vuonna 2018 
jatkuu edelleen yhtiön toiminnan laajeneminen rata- 
pihojen, laskumäkien liikenteenohjauksen ja kapasi- 
teetin hallinnan osalta valtakunnallisesti. Pyrkimyksenä  
on varmistaa asetinlaite- ja vaihdemiestyön järjestä-
minen tasapuolisesti kilpailun avautuessa monitoimija- 
ympäristössä.

Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän  
uudistamishanke etenee ja rakentamistyöt tullaan 
aloittamaan vuoden 2018 aikana. Ratapiharemontit 
sekä Vainikkalassa että Mussalossa tulevat uudista- 
maan liikenteenohjauksen työkaluja vuonna 2018. 
Pieksämäen ja Ylivieskan ohjaukset tullaan tämän  
hetken suunnitelmien mukaan lakkauttamaan ja  
toiminnot siirretään vuoden 2018 aikana pääosin 
Tampereen, Kouvolan ja Oulun ohjauskeskuksiin. 

Matkustajainformaatiojärjestelmää tullaan  
vuoden 2018 aikana kehittämään yhteistyössä 
Liikenneviraston kanssa uuden RAMI-järjestelmän 
käyttöönoton myötä. 

Liikennepolitiikassa on vireillä poikkeuksellisen  
paljon uudistushankkeita. Eri liikennemuotojen liiken- 
teenohjausten uudistamista ja yhdistämistä samaan  
konserniin on selvitetty osana liikenteen virasto- 
uudistuksen selvitystä. Näiden selvitysten pohjalta  

on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laiksi  
Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hankinta- 
palveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi  
siihen liittyviksi laeiksi. Mahdolliset uudistukset vaikut-
tavat yhtiön toimintaan kasvattamalla merkittävästi  
yhtiön vastuuta rautatietoimintokokonaisuuden hallin-
nassa. Yhtiön vastuulle on hallituksen esityksen  
mukaan siirtymässä sekä rautatieliikenteen ohjaus- 
yksikkö että rautatieliikenteen palveluiden kehittämis-
yksikkö ja molempiin edellä mainittuihin liittyvät  
ICT-infra ja ohjelmistot. Myös käyttökeskus, turva- ja 
tekniset valvomotoiminnot ovat siirtymässä yhtiön  
vastuulle. Muutos on yhtiön kannalta merkittävä ja 
muutoksen valmistelu vaikuttaa jo 2018 yhtiön  
toimintaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa  
keväällä 2018. 
 
Henkilöstö ja palkat 
Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2017  
aikana keskimäärin 419 henkilöä (2016: 442 hlöä). 
Vuoden lopussa henkilömäärä oli yhteensä 414,  
joista Finrail Oy:n palveluksessa oli 390 ja Finlogic 
Oy:n palveluksessa 24 henkilöä. Henkilöstöstä  
suurin osa, 337 henkilöä, työskenteli liikenneturvalli-
suustehtävissä. Loput toimivat matkustajainformaatio-
palveluissa, liikennesuunnittelussa ja käyttökeskus- 
toiminnossa sekä esimies-, asiantuntija-, kehitys- ja 
hallintotehtävissä. Työsuhteista suurin osa on koko- 
aikaisia. Keski-iältään finraililaiset ovat 47,8 vuotta  
(joulukuu 2017). Miesten osuus Finrailissä on 79,5 %  
ja naisten 20,5 %. Finraililla työsuhteet ovat pitkiä ja 
vakinaisia. Vuonna 2017 keskimääräinen työsuhteen 
pituus oli 21,3 vuotta. Keskimääräinen eläköitymisikä 
oli 62,4 vuotta. Lähtövaihtuvuus oli noin 7,5 %, kun 
mukaan lasketaan myös eläkkeelle siirtyneet. Ilman 
eläkkeelle siirtymisiä lähtövaihtuvuus oli 2,6 %.

Konsernin tilikauden aikana maksetut palkat ja 
palkkiot olivat 22,8 milj. euroa (2016: 23,1 milj. euroa). 
Johdon ja asiantuntijoiden tulospalkkiojärjestelmän  
perusteella maksettujen tulospalkkioiden yhteismäärä 
on eritelty ja ilmoitettu tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Yhtiön koko henkilöstö kuuluu yhtiön hallituksen  
vahvistaman tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiön 
henkilöstö on perustanut henkilöstörahaston. Tulos-
palkkiojärjestelmän perusteella voidaan maksaa palk-

kioita vain, jos yhtiön liikevoittotavoite saavutetaan, 
kuten vuonna 2017 tapahtui. Lisäksi edellytetään,  
ettei yhtiön toiminnan johdosta ole tapahtunut vakavia 
onnettomuuksia. Palkkiot määräytyvät sen mukaan  
miten yhtiön hallituksen vahvistamat vuositavoitteet 
toteutuvat. 
 
Turvallisuus 
Konsernin yritysvastuussa keskeisellä sijalla on vastuu 
turvallisesta rautatieliikenteestä. Vuonna 2017  
konsernin toiminnasta johtuen ei aiheutunut vakavia 
onnettomuuksia rautateillä ja toiminnan turvallisuuden 
taso pysyi aiempien vuosien tasolla.

Yhtiö kiinnittää erityisesti huomiota liikenteen- 
ohjauksen laatuun ja riskien hallintaan. Turvallisuuden 
johtamisjärjestelmää auditoidaan vuosittain ja lisäksi  
suoritetaan turvallisuuteen kohdistuvia katselmuksia  
ja toimintaa kohdistuu sekä asiakkaan että turvalli- 
suusviranomaisten omavalvontaa. Kehittämistoimen-
piteet kohdistuvat mm. ratatyöprosessien turvallisuu-
teen, puheviestinnän laatuun, osaamisen varmistami-
seen täydennyskoulutuksilla ja osaamiskatsastuksilla 
sekä työn kuormittavuuden ja vireystilan hallintaan.

Tieto- ja pelastusturvallisuuden osalta toimintaa  
kehitettiin vuoden aikana merkittävin uudistuksin  
muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa. 

Turvallisuutta on käsitelty tarkemmin vuosi- 
kertomuksessa.  
 
Ympäristö 
Konserni käsittelee yritysvastuuta osana vuosi- 
kertomusta. Konserni ei julkaise erillistä ympäristö- 
raporttia. 
 
Johto ja tilintarkastus 
Finrail Oy:n hallituksen kuuluivat kertomusvuotena  
puheenjohtajana Pertti Korhonen (alkaen 10.10.2017) 
ja jäseninä Pia Björk, Yrjö Poutiainen, Kaija Sellman, 
Kimmo Mäki ja Pekka Timonen (alkaen 6.3.2017). 
Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan  
kertaa. Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä 
129.300,00 euroa palkkioina. 

Konsernin tilintarkastajana toimi Tilintarkastus- 
yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkas-
tajana toimi Mikko Rytilahti. 
 

Taloudellinen asema ja tulos 
Konsernin taloudellinen asema on pysynyt hyvänä.  
Konsernin taloudellinen tulos ja tila käyvät ilmi tulos-
laskelmasta ja taseesta. Tulos osoittaa 424.198,94 
euron suuruisten verojen vähentämisen jälkeen  
voittoa 1.921.134,58 euroa. 
 
Hallituksen esitys tuloksen käytöstä 
Finrail Oy:n jakokelpoiset varat ovat 4.643.620,67 euroa,  
josta tilikauden voitto on 1.823.056,91 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta  
vuodelta 2017. Finrail Oy:n vapaa oma pääoma  
on 4.643.620,67 euroa.

Hallituksen toimintakertomus
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Konsernituloslaskelma Konsernitase

1.1.–31.12. (euroa) 2017 2016

Liikevaihto 35 963 936,31 36 625 538,25

Liiketoiminnan muut tuotot 6 200,00 40 000,00

Materiaalit ja palvelut

• Ulkopuoliset palvelut –2 246 041,56 –3 050 579,79

–2 246 041,56 –3 050 579,79

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot –22 776 019,92 –23 102 692,04

Henkilösivukulut

• Eläkekulut –4 124 014,06 –4 167 427,08

• Muut henkilösivukulut –1 069 227,95 –1 275 272,50

–27 969 261,93 –28 545 391,62

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot –222 256,38 –166 438,51

–222 256,38 –166 438,51

Liiketoiminnan muut kulut –3 179 169,15 –2 972 015,24

Liikevoitto (-tappio) 2 353 407,29 1 931 113,09

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

• Muilta 0,00 76,49

Korkokulut ja muut rahoituskulut

• Muille –8 073,77 –8 479,59

–8 073,77 –8 403,10

Voitto (-tappio) ennen tilinopäätössiirtoja ja veroja 2 345 333,52 1 922 709,99

Tuloverot

• Tilikauden verot –424 198,94 –360 639,93

–424 198,94 –360 639,93

Tilikauden voitto (-tappio) 1 921 134,58 1 562 070,06

31.12. (euroa) 2017 2016

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 866 250,00 1 031 250,00

Muut aineettomat hyödykkeet 64 126,67 0,00

930 376,67 1 031 250,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 75 579,18 4 315,53

75 579,18 4 315,53

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 005 955,85 1 035 565,53

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 3 153 896,56 190 868,72

Muut saamiset 227 565,00 210 277,00

Siirtosaamiset 185 292,83 316 769,29

3 566 754,39 717 915,01

Rahat ja pankkisaamiset 7 971 588,10 7 520 551,59

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 11 538 342,49 8 238 466,60

Vastaavaa yhteensä 12 544 298,34 9 274 032,13

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900,00 900,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 745 683,31 1 496 613,25

Tilikauden voitto (tappio) 1 921 134,58 1 562 070,06

Oma pääoma yhteensä 4 670 217,89 3 062 083,31

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Ostovelat 513 151,81 452 944,23

Muut velat 1 945 764,75 1 162 691,02

Siirtovelat 5 415 163,89 4 596 313,57

7 874 080,45 6 211 948,82

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 874 080,45 6 211 948,82

Vastattavaa yhteensä 12 544 298,34 9 274 032,13
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Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase

1.1.–31.12. (euroa) 2017 2016

Liikevaihto 34 002 840,67 34 657 743,08

Liiketoiminnan muut tuotot 6 200,00 40 000,00

Materiaalit ja palvelut

• Ulkopuoliset palvelut –2 265 350,56 –3 034 183,59

–2 265 350,56 –3 034 183,59

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot –21 409 554,52 –21 715 486,53

Henkilösivukulut

• Eläkekulut –3 886 212,09 –3 916 582,93

• Muut henkilösivukulut –1 039 081,69 –1 226 725,74

–26 334 848,30 –26 858 795,20

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot –57 256,38 –1 438,51

–57 256,38 –1 438,51

Liiketoiminnan muut kulut –3 106 536,34 –2 893 096,23

Liikevoitto (-tappio) 2 245 049,09 1 910 229,55

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

• Saman konsernin yrityksiltä 4 125,00 4 125,00

• Muilta 0,00 76,49

Korkokulut ja muut rahoituskulut

• Muille –8 053,09 –8 281,70

–3 928,09 –4 080,21

Voitto (-tappio) ennen tilinopäätössiirtoja ja veroja 2 241 121,00 1 906 149,34

Tuloverot

• Tilikauden verot –418 064,09 –360 639,93

–418 064,09 –360 639,93

Tilikauden voitto (-tappio) 1 823 056,91 1 545 509,41

31.12. (euroa) 2017 2016

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet 64 126,67 0,00

64 126,67 0,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 75 579,18 4 315,53

75 579,18 4 315,53

Sijoitukset

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

2 500,00 2 500,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 142 205,85 6 815,53

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

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

0,00 1 750 000,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 908 508,34 182 198,64

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 809 864,24 4 125,00

Muut saamiset 36 425,00 19 137,00

Siirtosaamiset 181 951,41 316 769,29

4 936 748,99 522 229,93

Rahat ja pankkisaamiset 7 102 332,78 6 620 863,52

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 12 039 081,77 8 893 093,45

Vastaavaa yhteensä 12 181 287,62 8 899 908,98

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900,00 900,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 819 663,76 1 587 154,35

Tilikauden voitto (tappio) 1 823 056,91 1 545 509,41

Oma pääoma yhteensä 4 646 120,67 3 136 063,76

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Ostovelat 508 472,33 441 473,80

Velat saman konsernin yrityksille 23 943,16  0,00

Muut velat 1 833 208,77 1 055 948,01

Siirtovelat 5 169 542,69 4 266 423,41

7 535 166,95 5 763 845,22

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 535 166,95 5 763 845,22

Vastattavaa yhteensä 12 181 287,62 8 899 908,98
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Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1.1.–31.12. (euroa) 2017 2016 2017 2016

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 39 809 565,65 40 569 789,56 42 025 201,98 43 034 010,86

Liiketoiminnan muista tuotoista  
saadut maksut 6 200,00 40 000,00 6 200,00 40 000,00

Maksut liiketoiminnan kuluista –31 431 973,84 –34 464 073,00 –33 212 960,78 –36 298 220,11

Alv-muutokset tilikaudella –7 039 564,58 –7 019 011,14 –7 500 501,04 –7 464 991,40

Liiketoiminnan rahavirta ennen  
rahoituseriä ja veroja 1 344 227,23 –873 294,58 1 317 940,16 –689 200,65

Maksetut korot ja maksut  
liiketoiminnan muista rahoituskuluista –8 053,09 –8 281,70 –8 073,77 –8 479,49

Saadut korot liiketoiminnasta 4 125,00 76,49 0,00 76,49

Maksetut välittömät verot –353 183,18 –409 229,06 –353 183,18 –409 229,06

Liiketoiminnan rahavirta 987 115,96 –1 290 728,85 956 683,21 –1 106 832,71

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja  
aineettomiin hyödykkeisiin –192 646,70 –5 754,04 –192 646,70 –5 754,04

Investointien rahavirta –192 646,70 –5 754,04 –192 646,70 –5 754,04

Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot ja muu voitonjako –313 000,00 –600 000,00 –313 000,00 –600 000,00

Rahoituksen rahavirta –313 000,00 –600 000,00 –313 000,00 –600 000,00

Rahavarojen muutos 481 469,26 –1 896 482,89 451 036,51 –1 712 586,75

Rahavarat tilikauden alussa 6 620 863,52 8 517 346,41 7 520 551,59 9 233 138,34

Rahavarat tilikauden lopussa 7 102 332,78 6 620 863,52 7 971 588,10 7 520 551,59

Finrail Oy

Emoyhtiö

Konserni

Konserni-yhtiöt Kotipaikka Emoyhtiön omistus (%)

Yhtiön emoyhtiö: Finrail Oy Helsinki

Konsernin tytäryhtiöt: Finlogic Oy Helsinki 100 %

Konsernin sisäiset tapahtumat ja sisäinen omistus on eliminoitu.
Tytäryhtiön hankintameno ja tytäryhtiön osakepääoma vastaavat toisiaan.

Lainat ja saamiset konserniyhtiöiltä (euroa) 2017 2016

Pitkäaikaiset lainasaamiset 1 600 000,00 1 600 000,00

Pitkäaikaiset pääomalainasaamiset 150 000,00 150 000,00

Muut saamiset 59 864,24 4 125,00

Ostovelat 23 943,16 0,00

Konsernitilinpäätöksen laatimista  
koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Konsernin pysyvät vastaavat arvostetaan hankinta- 
menoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla  
poistoilla.

Konsernin rahoitusomaisuus on arvostettu nimellis- 
arvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen  
arvoonsa.

Konsernin vieras pääoma on arvostettu  
nimellisarvoonsa.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja  
niiden muutokset
Konsernin omistaman kuluvan käyttöomaisuuden  
hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman 
mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon 
ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena  
pitoaikana.

Hyödykeryhmä  Poisto-%  Menetelmä
Liikearvo 12,5 % / 8 v. tasapoisto
Muut aineettomat  
hyödykkeet  33,3 % / 3 v.  tasapoisto
Koneet ja kalusto  25 %  menojäännöspoisto

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  
mukaisena rahavirtalaskelmana. Liiketoiminnan raha- 
virta on esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen.
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Tuloslaskelman liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

1.1.–31.12. (euroa) 2017 2016
Hallituksen jäsenten palkkiot 104 100,00 99 600,00

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 25 200,00 27 000,00

Hallituksen palkkiot yhteensä 129 300,00 126 600,00

Johtoryhmän veronalainen ansio pl. tulospalkkiot 808 186,32 759 349,62

Johtoryhmän tulospalkkiot 115 012,63 145 074,22

Johtoryhmän palkat ja palkkiot yhteensä 923 198,95 904 423,84

Toimitusjohtajan veronalainen ansio pl. tulospalkkiot 209 594,12 209 452,82

Toimitusjohtajan tulospalkkiot 30 898,75 50 584,72

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot yhteensä 240 492,87 260 037,54

Tilintarkastajien palkkiot

Lakisääteinen tilintarkastus 23 230,00 21 500,00

Emoyhtiö Emoyhtiö

Muutokset käyttöomaisuudessa 2017 2016 2017 2016
Liikearvo

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 1 031 250,00 1 196 250,00

Poistot tilikauden aikana –165 000,00 –165 000,00

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 866 250,00 1 031 250,00

Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 4 315,53 0,00 4 315,53 0,00

Lisäykset tilikauden aikana 96 456,70 5 754,04 96 456,70 5 754,04

Poistot tilikauden aikana –25 193,05 –1 438,51 –25 193,05 –1 438,51

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 75 579,18 4 315,53 75 579,18 4 315,53

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 500,00 2 500,00

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 500,00 2 500,00

Siirtosaamisten olennaiset erät 2017 2016 2017 2016
Eläke- ja muiden sivukulujen saamiset 29 920,33 162 862,50 26 578,91 162 862,50

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

Muut siirtosaamiset 55 372,50 53 906,79 55 372,50 53 906,79

185 292,83 316 769,29 181 951,41 316 769,29

Konserni Emoyhtiö31.12. (euroa)

31.12. (euroa)

Oman pääoma erittely 2017 2016 2017 2016
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) 3 058 683,31 2 096 613,25 3 132 663,76 2 187 154,35

Osingonjako edellisiltä tilikausilta –313 000,00 –600 000,00 –313 000,00 –600 000,00

Tilikauden voitto (tappio) 1 921 134,58 1 562 070,06 1 823 056,91 1 545 509,41

Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 4 666 817,89 3 058 683,31 4 642 720,67 3 132 663,76

Oma pääoma yhteensä 4 670 217,89 3 062 083,31 4 646 120,67 3 136 063,76

2017 2016 2017 2016

Jakokelpoiset varat tilikauden lopussa 4 643 620,67 3 133 563,76

Siirtovelkojen olennaiset erät 2017 2016 2017 2016
Jaksotetut henkilöstökulut 4 355 846,25 4 337 092,84 4 116 359,90 4 111 019,00

Jaksotetut yhteisöverot 123 118,83 48 871,69 116 983,98 48 871,69

Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista 936 198,81 210 349,04 936 198,81 106 532,72

5 415 163,89 4 596 313,57 5 169 542,69 4 266 423,41

Konserni

Laskelma jakokelpoisista varoista
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Henkilöstö

Emoyhtiö

Emoyhtiöeuroa

Henkilöstö 2017 2016 2017 2016
Palveluksessa oli tilikauden
aikana keskimäärin 419 442 395 417

Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti: 2017 2016
Osakkeet (1 ääni/osake) 1 000 kpl 1 000 kpl

Yhteensä 1 000 kpl 1 000 kpl

Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin.

Vuokravastuut, vakuustalletukset
ja muut takaukset

2017 2016 2017 2016

Vakuustalletukset 208 428,00 191 140,00 17 288,00 0,00

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

Eläkevastuut

Lisäeläkevastuut 202 134,00 57 899,00 202 134,00 57 899,00

Konserni

Konserni

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Pääomalainat

Luettelo käytetyistä tilikirjoista

Tositelajit

Tilinpäätöksen 31.12.2017 allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain 
ja kutakin osaketta koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

Finrail Oy on myöntänyt osakeyhtiölain mukaista pää-
omalainaa Finlogic Oy:lle yhteensä 150 000,00 euroa. 

Lainalle ei ole annettu vakuutta ja se voidaan maksaa 
pois ainoastaan mikäli viimeksi vahvistetun tilin-
päätöksen mukaan sidotulle omalle pääomalle ja muille 
jakokelvottomille erille jää täysi kate. 

Laina on myönnetty toistaiseksi ja laina erääntyy 
vasta, kun velkoja vaatii sitä maksettavaksi. 
Lainasta ei peritä korkoa.

Tuloslaskelma, tase ja tilikartta atk-lista
Päivä- ja Pääkirja atk-lista
Tasekirja  nidottu

Helsinki 8.3.2018

Pertti Korhonen
hallituksen puheenjohtaja

Pia Björk

Kaija Sellman

Pertti Saarela
toimitusjohtaja

OKO, pankkitositteet tositelaji 1 atk-järjestelmä
Palkkatositteet tositelajit 7-8 atk-järjestelmä
Muistiotositteet tositelajit 6 ja 9 atk-järjestelmä
Myyntilaskut (käsin syötetyt) tositelaji 10 atk-järjestelmä
Ostolaskut (käsin syötetyt) tositelaji 20 atk-järjestelmä
Myyntilaskutositteet tositelaji 100 atk-järjestelmä
Ostolaskunumero tositelaji 150 atk-järjestelmä
Ostolaskujen suoritukset tositelaji 300 atk-järjestelmä
Liitetietotositteet tositelaji Lta  atk-järjestelmä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsinki 8.3.2018

Ernst & Young Oy, Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT, JHT

Kimmo Mäki

Yrjö Poutiainen

Pekka Timonen
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