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

Konsernissa työskentelee keskimäärin noin  
442 työntekijää 15 paikkakunnalla ympäri Suomea. 

Finrail vastaa omalta osaltaan vuosittain yli 
500 000 junan ja 70 miljoonan matkustajan 
turvallisesta ja sujuvasta matkanteosta. 
Toimintaa ohjaavat turvallisuus, vastuullisuus, 
asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito.

FINRAIL LYHYESTI
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Finrail perustettiin vuonna  
2013 VR-Yhtymä Oy:n tytäryhtiöksi. 

Vuonna 2015 Finrail aloitti itsenäisenä, 
valtion kokonaan omistamana 

yhtiönä valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjauksessa. Yhtiöittäminen 

toteutettiin osana kilpailuneutraliteetin, 
läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden 

varmistamista. Heinäkuussa 2016 Finrail 
siirtyi liikenne- ja viestintäministeriön  

omistajaohjaukseen.

sivu 2, vastavalo.fi
sivu 14, shutterstock.com
sivu 17, Tomi Parkkonen
sivu 19, Teemu Kuusimurto
sivu 21, Liikennevirasto
sivu 23, vastavalo.fi

sivu 24, Tomi Parkkonen
sivu 26, shutterstock.com
sivu 28, Teemu Kuusimurto
sivu 29, Teemu Kuusimurto
sivu 30, Tomi Parkkonen
sivut 35–36, Teemu Kuusimurto

sivu 38, Teemu Kuusimurto
sivu 40, Tomi Parkkonen
sivu 44, Tomi Parkkonen
sivu 46, vastavalo.fi
sivut 50–51, vastavalo.fi

Valokuvat



VUOSI 2016
4

FINRAIL OY    VUOSIKERTOMUS 2016

Vuosi 2016 lyhyesti

UUSIA LIIKENNEOHJAAJIA
Helmikuussa valmistui 18 
ja heinäkuussa kymmenen 
uutta liikenneohjaajaa.

TOIMINTAMALLIT PROJEKTI- JA ASIAKASTYÖHÖN
Kesällä käynnistetyn projektin tavoitteena oli 
rakentaa toimintamallit projektinhallintaan ja 
sidosryhmä työskentelyyn.

Asiakastyön ja projektityön tueksi otettiin käyttöön 
asiakastieto- ja projektinhallinta järjestelmä.

VUORONVAIHTOA KEHITETTIIN
Keväällä aloitettiin vuoronvaihdon 
toiminnallisuuksien parantamiseen 
tähtäävä projekti. Operatiivista 
tiedottamista varten kehitettiin 
vuoronvaihtosovellus, joka otettiin 
käyttöön loppuvuonna.

RATALIPPA-PROJEKTIA JATKETTIIN
Järjestelyn tavoitteena on varmistaa 
ratapihojen liikenteenohjaus sekä 
asetinlaite- ja vaihdemiestyön järjestäminen 
tasapuolisesti monitoimijaympäristössä.

Kouvolan ratapihan asetinlaitteen II 
ja asetinlaitteen IV liikenteenohjaus ja 
laskumäkiautomatiikan käyttö siirtyivät 
Finrailin vastuulle kesäkuussa. 

Myös Tampereella ratapihan liikenteenohjaus 
siirtyi Finrailin vastuulle joulukuussa.

Konserni 
2016

Konserni 
2015

Emoyhtiö 
2016

Emoyhtiö 
2015

Liikevaihto (milj. €) 36,6 36,9 34,7 35,3

Liikevoitto (milj. €) 1,9 1,7 1,9 1,8

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

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

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

Kassavarat (milj. €) 7,5 9,2 6,6 8,5

Henkilöstömäärä keskimäärin 442 440 417 415

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
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Vuosi 2016 lyhyesti

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS  
SELVITTI VIRHETILANTEITA
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) 
selvitti junaliikenteen virheellisten 
kulkuteiden syntymiseen vaikuttavia 
tekijöitä tutkimalla yksittäisiä tapauksia 
ja käymällä läpi kaikki vuonna 2015 
tapahtuneet virheelliset kulkutiet 
Liikenneviraston, Finrailin ja VR:n 
keräämien tietojen pohjalta.

Vuoden aikana tutkittiin tarkemmin 13 
yksittäistapausta. Tulosten perusteella 
OTKES määritteli uudet suositukset eri 
toimijoille.

LIIKENNEOHJAAJIEN VIREYTTÄ TUTKITTIIN
Työterveyslaitos kartoitti syksyllä 
liikenneohjaajien palautumista ja vireyttä 
erilaisten työvuorojen yhteydessä.

LIIKENNEOHJAAJIEN KUORMITUSTA MITATTIIN
Vuoden aikana liikenneohjaajille 
tehtiin kuormitusmittaukset. Tulosten 
pohjalta rakennettiin liikenneohjaajien 
kuormitusmittausmalli.

TAMPEREELLA SIIRRYTTIIN UUTEEN 
KAUKO-OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN
Tampereen kauko-ohjausjärjestelmä 
(TAKO) ja Asetinlaite II otettiin käyttöön 
joulukuussa yhteistyössä muun muassa 
Liikenneviraston ja VR Transpointin 
kanssa. TAKO-järjestelmä ohjaa noin 
neljännestä valtion rataverkosta. 

Tampereen ohjauspalvelukeskus muutti 
lokakuussa uusiin tiloihin Viinikkaan.

RAUTATIELIIKENTEEN  
HÄIRIÖKIRJAUSTEN  
SYYKOODIT UUDISTUIVAT
Entistä laadukkaampi ja tarkempi 
tieto auttaa kohdentamaan 
liikenteenhallinnan ja radanpidon 
kehittämistoimenpiteitä aiempaa 
kustannustehokkaammin. Lisäksi 
haluttiin varmistaa myöhästymisten 
syytietojen kirjausperiaatteiden ja 
-prosessien yhtenäisyys.

Uudistukset otetaan käyttöön  
vuoden 2017 alusta.
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Finrail saavutti vuonna 2016 tulokselli-
sen tavoitteensa. Keskeistä on ollut ope-
ratiivisen tehokkuuden parantaminen 
henkilöstökuluja ja muita liiketoiminnan 
kuluja pienentämällä. Kulujen lasku on 
hyvitetty asiakashinnassa, näin yhteis-
kunta saa suoraa hyötyä toimintamme 
tehostumisesta. Samanaikaisesti olem-
me kasvun kautta onnistuneet kompen-
soimaan hinnanalennusten aiheutta-
man liikevaihdon laskua.

Yhtiöllämme on kasvustrategia, johon 
kuuluu muun muassa ratapihoilla tapah-
tuvan liikenteenohjauksen siirtyminen 
operaattoreilta yhtiön hoidettavaksi osa-
na kilpailuneutraliteetin varmistamis-
ta. Tähän liittyen Finrail aloitti vuonna 
2016 uutena liiketoimintana ratapiho-
jen liikenteenohjauksen Kouvolassa ja 
Tampereella. Vuonna 2017 tarkoitukse-
na on laajentaa toimintaa myös muil-
le ratapihoille. Vuorossa on merkittävä 
haaste, kun Ilmalan ratapihan ohjaus on 
tarkoitus siirtää yhtiömme hoidettavaksi 
vuoden 2017 aikana. Ilmalan ratapihan 
toiminnan sujuvuus on olennaista koko 
rautatieliikenteen kannalta.

Vastuuta turvallisesta 
rautatieliikenteestä
Yritysvastuussamme keskeisellä sijalla 
on vastuu turvallisesta rautatieliiken-
teestä. Vuonna 2016 ei valtion rata-
verkolla tapahtunut yhtään Finrailin 
liikenteenteenohjauksesta johtuvaa 
vakavaa onnettomuutta. Olemme edel-
leen merkittävästi panostaneet turval-
lisuutta koskevien prosessien kehittä-
miseen ja systematisointiin. Olemme 
käynnistäneet lukuisia rautatieturval-
lisuuden tasoa parantavia hankkeita 

Toimitusjohtajan
katsaus

toimintakertomusvuoden aikana, kuten 
ratatyöprosessin kehittäminen, puhe-
viestinnän analysoinnin ja valvonnan 
kehittäminen, osaamiskatsastusten 
käyttöönotto ja modernin kuormitusmit-
tauksen kehittäminen. 

Tunnistettuina turvallisuushaastei-
na on toistuvien ohjausjärjestelmien 
muutosten hallittu ja täsmällinen läpi-
vieminen yhteistyössä Liikenneviraston 
kanssa. Ohjausjärjestelmiin kohdistuu 
turvallisuusnäkökulmasta edelleen 
merkittäviä investointitarpeita. Yksi tär-
keä etappi saavutettiin, kun Tampereen 
kauko-ohjausjärjestelmä TAKO otettiin 
merkittäviltä osin käyttöön toimintavuo-
den aikana. Itä-Suomen kauko-ohjaus-
järjestelmän uudistaminen aloitetaan 
vuonna 2017. Olemme hyvin tiiviisti 
mukana tämän merkittävän hankkeen 
toteuttamisessa.

Aktiivisesti mukana muutoksessa
Koko liikennesektori on murroksessa. 
Liikenne- ja viestintäministeriö on käyn-
nistänyt erittäin merkittäviä väylänpidon 
kehittämiseen tähtääviä hankkeita, jot-
ka toteutuessaan tulevat vaikuttamaan 
myös yhtiömme toimintaan. Eri liiken-
nemuotojen liikenteenohjausten uudis-
tamisen selvittäminen on yksi osa selvi-
tettäviä uudistushankkeita. Muutoksen 
tarve on tunnistettu ja yhtiömme on 
osaltaan aktiivisesti mukana uudistus-
ten toteuttamisessa. Mielestäni liiken-
teenohjaustyö ja ohjausjärjestelmien 
kehittäminen muodostavat kiinteän 
kokonaisuuden, jota parhaan tuloksen 
saavuttamiseksi olisi johdettava yhte-
nä yhtiökokonaisuutena selkeiden ja 
ohjaavien tavoitteiden pohjalta. Olemme 

osaltamme kehittäneet yhtiöön valmiu-
det vastata muutokseen ja mahdollisiin 
uusiin tehtäviin. 

Liikenteenohjaustyön  
nopeassa muutoksessa
Toimialan trendit nopeuttavat myös liiken-
teenohjaustyön muutosta. Automaatio 
lisääntyy jatkossa ja muutosvauhti tulee 
olemaan nopea. Liikenteenohjauksen 
painopiste siirtyy yhä enemmän häiriö-
tilanteiden hoitoon sekä tiedon tuotta-
miseen tukemaan liikenteen digitaalisia 
palveluita. Laatuvaatimukset tuotetulle 
tiedolle kasvavat. Olemme valmiita vas-
taamaan haasteeseen ja palvelemaan 
koko liikennesektoria. Onnistumisen 
edellytyksenä on varmistaa, että henki-
lökunnan osaaminen vastaa työn ja pal-
velun muutosta.  

Kiitän asiakkaita, yhteistyökump-
paneita ja henkilökuntaa kuluneesta 
vuodesta.

Pertti Saarela

Vuoden 2016 tulos osoittaa, että Finrailin 
toiminta on ollut menestyksekästä, vastuullista 
ja tavoitteellista haastavassa ja murroksessa 
olevassa toimintaympäristössä.
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Vuonna 2016 Finrail 

saavutti tuoksellisen 

tavoitteensa ja 

paransi operatiivista 

tehokkuuttaan.

Teem
u Kuusim

urto
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VISIONA MODERNI JA TEHOKAS LIIKENNEALAN VALTIONYHTIÖ

FINRAILIN STRATEGIA 

Strategia

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

Uudistumme 
ennakoiden ja 

toimialan trendit 
huomioiden.

Yrityskulttuurimme 
pohjautuu ydinarvoihimme: 
turvallisuuteen, tyytyväiseen 

asiakkaaseen ja 
uudistumiseen.

Olemme 
olemassa, koska 

toimintamme tuottaa 
hyötyä yhteiskunnalle.

 Toimintaamme 
ohjaavat strategiset 
teemat, erityisesti 

kustannustehokkuuden 
parantaminen ja 

kasvu.
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Liikenteen tietojärjestelmistä 
saatavan reaaliaikaisen datan 
hyödyntäminen mahdollistaa 
liikenteen ohjauspalvelun 
ja sähköisten prosessien 
huomattavan kehittämisen.

Nuorena yhtiönä Finrailin 
kehitystyö jatkuu kaikilla osa-
alueilla. Hoidamme työmme 
entistäkin laadukkaammin 
kehittämällä muun 
muassa turvallisuus- ja 
henkilöstöasioita, viestintää, 
koulutuksia sekä koko 
yrityskulttuuriamme.

Finrail pyrkii  
osallistumaan tiiviisti 
tulevien rautatieliikenteen 
kauko-ohjaushankkeiden 
ja liikenteenhallinnan 
järjestelmien suunnitteluun 
yhteistyössä Liikenneviraston 
kanssa, mikä luo perustan 
toiminnan tehostamiselle.

Liikenneala tulee luultavasti 
kohtaamaan lähivuosina 
muutoksia muun muassa 
rautatieliikenteen kilpailun 
vapauttamisen sekä suunnitellun 
liikenne- ja viestintäalan 
virastouudistuksen suhteen. 
Finrail suhtautuu näihin 
mahdollisiin toimialan muutoksiin 
positiivisen odottavasti.

Kasvun kannalta Finrailille 
keskeistä on edelleen ratapihojen 
liikenteenohjauksen siirtyminen 
yhtiön vastuulle sekä muut 
rautatiealan kilpailuneutraliteettiin 
liittyvät uudet tehtävät. Lisäksi 
Finrail tulee saamaan laajentuneita 
vastuita liittyen kapasiteetti- ja 
liikennetilannesuunnitteluun. 
Liikennealan tulevat uudistukset 
vaikuttavat todennäköisesti yhtiön 
tehtäviin laajemminkin.

FINRAILIN KEHITTYMINEN YHTIÖNÄ JATKUU

Strategian toteutuminen
Vuonna 2015 Finrail onnistui laske-
maan kokonaiskustannuksiaan noin 
0,9 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti 
Finrail kasvatti liiketoimintaansa noin 
1,7 miljoonaa euroa uusilla ydintehtä-
väänsä täydentävillä palveluilla. Vuonna 
2016 Finrail jatkoi samalla positiivisella 
linjalla: toiminnan kokonaiskulut laski-
vat edelleen noin 0,6 miljoonaa euroa 
ja uusien palveluiden liikevaihto kasvoi 
2,3 miljoonan euron tasolle. Käyttökate 
parani 5,7 prosenttiin (2015: 4,9).

Kokonaiskulujen lasku näkyy Finrailin 
palveluiden hinnan laskuna, joten 
yhteiskunta saa suoraa hyötyä toimin-
nan tehostumisesta. Uusien palveluiden 
ansiosta olemme onnistuneet pitämään 
Finrail-konsernin liikevaihdon edellisen 
vuoden tasolla.

Molempina itsenäisinä toimintavuosi-
naan Finrail on onnistunut tuottamaan 
palveluitaan ilman merkittäviä häiri-
öitä tai onnettomuuksia, jotka olisivat 
johtuneet yhtiön omasta toiminnasta. 
Strategisten hankkeiden osalta vuonna 
2016 Finrail vei läpi merkittävän muu-
tosprojektin parantaakseen asiakasläh-
töisyyttään sekä projektinhallintaansa. 
Myös panostukset esimiestyöhön ovat 
näkyneet selkeänä parantumisena esi-
miesindeksin perusteella. 

Toimialan trendit nopeuttavat 
liikenteenohjaustyön muutosta
Jatkossa lisääntyvän automaation 
myötä liikenteenohjauksen painopis-
te siirtyy yhä enemmän häiriötilantei-
den hoitoon sekä tiedon tuottamiseen 
tukemaan digitaalisia palveluita ja 

liikennejärjestelmää. Lisäksi laatuvaati-
mukset tuotetulle tiedolle kasvavat.

Finrailiin kohdistuvat osaamisvaati-
mukset ovat jo laajentuneet ja tulevat 
laajenemaan entisestään. Lähivuosina 
korostuvat nykyistäkin enemmän uusien 
järjestelmien käyttöönotot ja niiden hyö-
dyntäminen työssä. 

Finrail palvelee tuottamansa tiedon 
osalta koko liikennesektoria. Yhtiöllä on 
keskeinen rooli varmistaa muiden taho-
jen käyttämien tietojen laatu, ajantasai-
suus, luotettavuus sekä käytettävyys.
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Toimintaympäristö

Rautatielain (304/2011) mukaan 
Liikennevirasto rataverkon haltija-
na vastaa liikenteenohjauksesta 
valtion rataverkolla. Liikennevirasto 
ostaa kyseiset palvelut Finrail Oy:ltä. 
Osapuolten välinen sopimus kattaa lii-
kenteenohjaus-, matkustajainformaa-
tio- ja liikennesuunnittelupalvelut. 
Lisäksi sopimus sisältää määriteltyjä 
liikenteenohjaustoimintaan kehittä-
miseen liittyviä asiantuntijapalveluita. 

Tämän lisäksi Liikennevirasto ostaa 
Finrail Oy:n tytäryhtiö Finlogic Oy:ltä 
sähköradan käyttökeskuspalvelun. 

Rautatieliikenteen osapuolet ja roolit Finrailin näkökulmasta

Lisäksi yhtiö tarjoaa kaupallisin perus-
tein asiantuntija- ja koulutuspalvelui-
ta muun muassa kaikille rautatiealan 
toimijoille.

Finrail-konsernin ja Liikenneviraston 
välillä tehtyjen sopimusten perusteel-
la tuotetut palvelut kohdistuvat toimin-
nallisesti rautatieliikenteen harjoitta-
jiin, ratatyöurakoitsijoihin sekä suoraan 
matkustajiin. 

Rautatieliikenteen osapuolet ja roolit 
Finrailin näkökulmasta on kuvattu vie-
reisen sivun kaaviossa.

KESKEISET TOIMIJAT FINRAILIN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

LIIKENNEVIRASTO
LIIKENNE- JA 

VIESTINTÄMINISTERIÖ
TRAFI

Liikenne- ja viestintä-
ministeriö 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 liikenteenohjaus-
palvelun valtakunnallisesta 
järjestämisestä ja  
koordinaatiosta valtion rata-
verkolla. Se ostaa liikenteen-
ohjauspalvelun Finraililta.

Vastaa ratojen  
suunnittelusta, ylläpidosta  
ja rakentamisesta.

Rataliikennekeskus vastaa  
rautatieliikenteen valtakunnal-
lisesta kokonaishallinnasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi valvoo rautatiejärjestelmän 
turvallisuusvaatimusten 
noudattamista. 

Myöntää tarvittavia lupia, 
kelpoisuuksia ja todistuksia.

Huolehtii markkinoiden 
toimivuudesta sääntelyn kautta.
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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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Liikenne rataverkolla
Finrail vastaa vuosittain yli 500 000 junan liikenteenohjauksesta.

HENKILÖLIIKENNE

Matkojen määrä 
(1 000 kpl)

TAVARALIIKENNE

Kuljetetut nettotonnit 
(milj. tonnia)

Ei kaukoliikennettä
1–100
101–500
501–1 000

1 001–2 000
2 001–3 000
3 001–5 000
> 5 000

SUURIMMAT 
TAVARARYHMÄT
•   Puu- ja paperi-

teollisuustuotteet
•  Kivennäis- ja 

kemianteollisuuden 
tuotteet

MATKAN  
KESKIPITUUS NOIN 

60 km

HENKILÖLIIKENNE TAVARALIIKENNE

63 %
27 % Kotimaan liikenne 

Kansainvälinen liikenne
Lähiliikenne
Kaukoliikenne
Kansainvälinen liikenne

19 %

80 %

1 %

36,2 miljoonaa tonnia

Lähde: Rautatietilasto 2015
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Liikenne rataverkolla
Finrail vastaa vuosittain yli 500 000 junan liikenteenohjauksesta.

3 000 km

Sähköistettyä rataverkkoa

6 000 km

Liikennöityä rataverkkoa

157 M€

Ratojen kunnossapitoon käytettiin vuonna 2016

82,1
miljoonaa matkaa

noin

Henkilöliikenne 
Tavaraliikenne 

70 %
30 %
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Finrailin liiketoimintoja ovat rautatieliikenteen 
liikenteenohjaus, matkustaja informaatiopalvelut, 

liikennesuunnittelu, käyttökeskustoiminta 
ja rautatieliikenteen lisäarvopalvelut, kuten 

konsultointi ja koulutukset. 

Liiketoiminnot
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Turvallista ja sujuvaa liikennettä  
vuoden jokaisena päivänä

Rautatieliikenteen liikenteenohjaukses-
sa korostuvat rataverkon liikennöintiä ja 
ratatöiden turvallisuutta tukevat menet-
telytavat sekä niiden jatkuva kehittämi-
nen. Liikenteenohjauksessa tasapuoli-
suus eri liikennöitsijöiden sekä muiden 
osapuolten välillä on yksi keskeinen toi-
mintaa ohjaava periaate.

Liikenteenohjausta 24/7
Liikenteenohjauksesta vastaavat lii-
kenneohjaajat, joilla on liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin määritte-
lemä liikenteenohjaajakelpoisuus. 
Monipuolinen, ratkaisukeskeinen ja 
vaihteleva työ perustuu turvallisuuteen, 
vastuullisuuteen, täsmällisyyteen sekä 
asiakaslähtöisyyteen. 

Liikenteenohjauksen liikenneohjaa-
jien tehtäviin kuuluvat kulkuteiden tur-
vaaminen, vaihtotyön luvananto sekä 
ratatöiden turvaaminen ja luvananto. 
Liikennenohjaajat vastaavat myös liiken-
teen häiriö- sekä poikkeustilanteiden 
hoitamisesta yhdessä eri sidosryhmien, 
kuten Liikenneviraston rataliikennekes-
kuksen, pelastuslaitoksen sekä alan 
muiden toimijoiden kanssa.

Liikenteenohjausta tehdään pää-
osin kauko-ohjaus- ja turvalaitejärjes-
telmien avulla. Liikennevirasto omistaa 

järjestelmät ja vastaa niiden kehittämi-
sestä ja ylläpidosta. Liikenteenohjaus on 
keskitetty ohjauspalvelukeskuksiin, jot-
ka sijaitsevat seitsemällä paikkakunnal-
la: Helsingissä, Tampereella, Seinäjoella, 
Oulussa, Joensuussa, Pieksämäellä ja 
Kouvolassa. Näiden suurempien ohjaus-
palvelukeskuksien lisäksi liikennettä 
ohjataan myös erillispisteistä, joita on 
kahdeksalla paikkakunnalla. 

Kehittämisessä pääpaino työn  
ja esimiestyön muutoksessa
Liikenneviraston vastuulla olevan 
Ratalippa-projektin tavoitteena on ollut 
selvittää, miten ratapihojen ja lasku-
mäkien liikenteenohjaus järjestetään 
tasapuolisesti. Projektin lopputulok-
sena päätettiin siirtää asetinlaitetyö 
Finrailin tehtäväksi. Tampereen osalta 
tekniset valmiudet sähköisen asetin-
laitetyön haltuunottoon syntyivät TAKO-
kauko-ohjausjärjestelmän laajennuksen 
yhteydessä. Kouvolan ratapihan asetin-
laitteen II ja asetinlaitteen IV liikenteen-
ohjaus ja laskumäkiautomatiikan käyttö 
siirtyivät Finrailin vastuulle kesäkuussa.

Esimiestyö ja muuttuva työympäristö 
vaativat myös uudenlaista johtamista. 
Liikenteenohjaus-organisaation esimies-
työtä on kehitetty nyt kolmatta vuotta 

peräkkäin. Aiemmin käynnistynyttä joh-
don valmennusta laajennettiin syksyllä 
2016 koskemaan myös alueellisia esi-
miehiä ja asiantuntijoita.

 Liikenteenohjaustyö muuttuu ja kehit-
tyy digitalisaation sekä uusien järjes-
telmien myötä. Muutokseen vastaami-
sessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden varmistamisessa Finrail 
panostaa vahvasti liikenteenohjaajien 
vireystilan ja työn kuormittavuuden tut-
kimiseen. Vuoden 2016 aikana toteu-
tettiin liikenneohjaajille kuormitusmit-
taukset, joiden pohjalta rakennettiin 
kuormitusta mittaava liikenneohjaajien 
kuormitusmittausmalli. Jatkossa on tar-
koituksena mitata aktiivisesti kaikkien 
työpisteiden kuormitusta sekä luoda 
Finrailin vireydenhallintajärjestelmä.

Liikenteenohjaus valtion rataverkolla on Finrailin päätehtävä sekä suurin liiketoiminta-alue. 
Vuonna 2016 Finrailin henkilöstöstä 81 prosenttia työskenteli liikenteenohjaustehtävissä. 

LIIKENTEENOHJAUS 

Vuoden 2016 aikana olemme saaneet 
läpivietyä sekä aloitettua mittavia pro
jekteja, joilla on huomattavaa merkitys
tä niin liiketoiminnan kuin liikenteen
ohjauksen ja henkilöstön kannalta”.

Liikennejohtaja
Jari Kantonen

”
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Liikenteenohjaukseen tuli vuonna 2016 
lähes 2,5 miljoonaa puhelua. Vuonna 2016 annettiin 142 047 kertaa  

lupa ratatyöhön, joista kiireellisiä oli 25 172.
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Palvelua päivittäin 
valtakunnallisesti sadoille 
tuhansille junamatkustajille

Matkustajainformaatiopalveluiden vas-
tuulla on Suomen juna-asemien aikatau-
lu- ja raidenäyttöjen tietojen sekä ase-
makuulutuksien antaminen ajantasaise-
na ja sisällöltään oikeanlaisena. Finrail 
tuottaa matkustajainformaatiota valta-
kunnallisesti yhteensä 180 asemalle. 

Etelä-Suomessa matkustajainformaa-
tiopalvelun tuottavat palveluun erikois-
tuneet asiakaspalvelijat, jotka työsken-
televät. Etelä-Suomen liikenteenohjauk-
sessa sijaitsevassa infokeskuksessa. 
Infokeskus palvelee alueen junamatkus-
tajia kellon ympäri vuoden jokaisena päi-
vänä. Muualla Suomessa matkustajain-
formaation tuottavat liikenneohjaajat.  

Pääsääntöisesti asemilla ovat käytös-
sä juna-asemien aikataulu- ja raidenäy-
töt sekä asemakuulutukset, mutta useil-
la asemilla informaatiokanavana ovat 
vain kuulutukset. Junakohtainen aika-
tauluinformaatio tuotetaan pääsään-
töisesti automaattisesti käytössä ole-
van matkustajainformaatiojärjestelmän 

toimesta. Liikennehäiriötilanteessa lii-
kenneohjaaja ja asiakaspalvelija täy-
dentävät järjestelmän tuottamia tietoja 
asema- ja junakohtaisella teksti- ja kuu-
lutusinformaatiolla. Kuulutukset tuo-
tetaan pääosin suomeksi ja ruotsiksi, 
suurimmilla asemilla myös englanniksi. 
Venäjälle suuntautuvien junavuorojen 
kuulutukset annetaan lisäksi venäjäksi.

Aktiivisesti mukana kehitystyössä 
Matkustajainformaatiopalvelujen henki-
löstö osallistuu aktiivisesti matkustaja-
informaatiojärjestelmän kehittämiseen, 
asemilla käytettävän näyttö- ja kuulu-
tuslaitteiston testaamiseen sekä vikojen 
raportointiin kunnossapitäjälle. 

Liikennevirasto käynnisti vuoden 
2015 lopulla uuden matkustajainfor-
maatiojärjestelmän hankintaprosessin. 
Vuonna 2016 Finrail on ollut vahvasti 
mukana neuvottelumenettelyllä toteu-
tetussa kilpailutuksessa asiantuntijana.  

Finrail tuottaa junaliikenteen matkustajainformaatiopalvelut 
valtakunnallisesti juna-asemien ja laiturialueiden näyttö- ja kuulutuslaitteille.

MATKUSTAJAINFORMAATIOPALVELUT 

On ollut erittäin mielenkiintoista ja 
antoisaa olla mukana Liikenneviraston 
kanssa hankkimassa tulevaisuuden 
matkustajainformaatiojärjestelmää.” 

Palvelupäällikkö  
Annika Halkosaari

”
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Automaattisia kuulutuksia annetaan päivittäin noin 15 000.
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Ratatöiden ja junaliikenteen  
yhteen sovittamista

Liikennesuunnittelijat käsittelevät myös 
ratatöihin liittyvät sähköradan sähkön-
syötön jännitekatkot. Työ edellyttää 
tiivistä yhteistyötä Liikenneviraston, 
urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden 
kanssa. Liikennesuunnittelusta vastaa 
tällä hetkellä yhdeksän liikennesuunnit-
telijaa neljällä liikennesuunnitelualueel-
la Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja 
Kouvolassa. 

Liikennesuunnittelun tärkeimpänä 
työkaluna toimii ennakkoilmoitusjärjes-
telmä JETI, johon suunnitellut ratatyöt 
kirjataan ennakkoilmoituksina eri osa-
puolien käyttöön. Järjestelmässä ilmoi-
tetaan töiden aiheuttamat rataverkon 
kapasiteetti- ja muut liikennerajoitukset, 
muutokset ratainfraan sekä muita rata-
verkon käytettävyyteen liittyviä tietoja. 
Järjestelmää kehitetään jatkuvasti vas-
taamaan käyttäjien sekä muiden järjes-
telmien tarpeita. 

Vuoden 2016 aikana JETI:ssä käsi-
teltiin 17 696 urakoitsijoiden ennakko-
suunnitelmaa, joista laadittiin 22 151 
ennakkoilmoitusta.

Hankkeiden ja kunnossapitotöiden 
yhteensovittamista
Liikennesuunnittelun osalta vuosi 2016 
oli kiireinen, koska ratatöitä on meneil-
lään huomattava määrä eri puolilla 
Suomea. Vuoden 2016 merkittävim-
mät parannuskohteet rataverkolla olivat 
Helsingin alueen uudet vaihdeyhteydet 
ja Seinäjoki–Oulu-kaksoisraidehanke. 
Rautatieliikenneyhteyksien parantami-
nen Äänekosken uuden biotehtaan kul-
jetuksille on allianssihankkeen myötä 
tiivistänyt projektin osapuolten ja liiken-
nesuunnittelun yhteistyötä. 

Jatkuvaa kehitystyötä
Liikennesuunnittelun eri osa-aluei-
den sekä kokonaisuuden parantami-
seksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä.
Liikenneviraston kanssa on käynnistetty 
liikennesuunnittelun toiminnan kuvauk-
sen ja ohjeistuksen määrittelytyö sekä 
ratatyöprosessin kokonaiskuvauksen 
laatiminen. Lisäksi uudistuksena rata-
työn vuosisuunnitelmat luodaan ja päivi-
tetään suoraan JETI-tietokantaan, josta 

Liikennesuunnittelun pääasiallisena tehtävänä on yhteen sovittaa valtion rataverkon ratatyöt ja 
rautatieliikenne ottamalla huomioon kulloisenkin aikataulukauden liikennerakenteen muutokset.

LIIKENNESUUNNITTELU Tavoitteena on saada 

kokonaisuus toimimaan 

turvallisesti, taloudellisesti 

ja tarkoituksenmukaisesti 

sekä varmistaa ratatöiden 

ja liikenteen sujuvuus 

minimoimalla häiriöt. 

”Kehitämme liikennesuunnittelutyötä 
yhteistyössä Liikenneviraston kanssa 
vastaamaan paremmin lähivuosien 
toimintaympäristössä nopeastikin 
tapahtuvia muutoksia. 

Juha Sairanen 
liikennesuunnittelupäällikkö 

ajantasainen tieto jaetaan tarvitsijoille 
lista- tai karttapohjaisena käyttötarpeen 
mukaisesti.
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Vuonna 2016 teimme 22 151 ennakkoilmoitusta. 
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Turvallista liikennöintiä 
sähköistetyllä rataverkolla 
ja uusia palveluja

Finlogic Oy:n palveluiden kirjo laajeni 
vuonna 2016. Uusina palveluina toteu-
tettiin muun muassa koulutuksia ja 
asiantuntijapalveluita liittyen rautatie-
turvallisuuteen, -liikennöintiin sekä eri-
laisten järjestelmien käyttöön. 

Ympärivuorokautista käyttökeskus-
toimintaa hoidetaan käyttökeskuksista, 
joita on yhteensä neljällä paikkakunnal-
la: Helsingissä, Oulussa, Tampereella 
ja Kouvolassa. Tällä hetkellä käyttökes-
kuksissa työskentelee 24 käyttöpäivys-
täjää, joiden tehtäviin kuuluvat sähkö-
radan kytkentämuutokset, energian 
käytön valvonta sekä vikojen kirjaukset. 
Käyttökeskusten vastuulla on suojata 
rakentamis- ja kunnossapitotyöt kyt-
kemällä ajojohtimet jännitteettömiksi 
työskentelyalueella ja sen läheisyydes-
sä. Vastaavasti toimitaan myös onnetto-
muus- ja vauriotilanteissa. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
Lisäksi käyttöpäivystäjät auttavat säh-
köradan sähköturvallisuuteen ja sähkö-
laitteistojen käyttöön liittyvissä asioissa. 

Keskukset ylläpitävät myös vikojen vas-
taanottopalvelua ympäri vuorokauden ja 
käynnistävät tarvittaessa korjaustoimin-
nan. Käyttökeskustoiminta edellyttää 
jatkuvaa ja sujuvaa yhteistyötä liiken-
teenohjauksen, liikennesuunnittelun, 
urakoitsijoiden, pelastusviranomaisten 
sekä verkkoyhtiöiden kanssa. 

Vastuualue laajeni
Vuonna 2016 käyttökeskusten vas-
tuualue laajeni. Perustehtävän lisäksi 
käyttökeskukset koordinoivat verkon-
haltijoiden käyttökatkojen seuraukse-
na toteutuvia syöttöasemien käyttökes-
keytyksiä. Uutena valvontavastuuna tuli 
myös Kehäradan keskijänniteverkon val-
vonta. Ratainfraan kohdistuvien lisäin-
vestointien myötä radoilla työskentely ja 
sitä myötä myös jännitekatkojen määrät 
ovat kasvussa. Odotettavissa on työmää-
rän asteittainen lisääntyminen myös 
käyttökeskuksissa tulevina vuosina.

Vuonna 2016 toteutettiin organisaatio-
muutos ja samalla panostettiin henkilös-
tön ja esimiesten osaamiseen. 

Finlogic Oy vastaa ympärivuorokautisesti ja valtakunnallisesti koko Suomen 
sähköradan valvonnasta, käytöstä ja vikojen käsittelypalvelusta. 

KÄYTTÖKESKUSTOIMINTA

Vuonna 2016 

käyttökeskukset 

käsittelivät  

7 716

jännitekatkoa.

Turvallista liikennöintiä 
sähköistetyllä rataverkolla 
ja uusia palveluja

Finlogic Oy:n palveluiden kirjo laajeni 
vuonna 2016. Uusina palveluina toteu-
tettiin muun muassa koulutuksia ja 
asiantuntijapalveluita liittyen rautatie-
turvallisuuteen, -liikennöintiin sekä eri-
laisten järjestelmien käyttöön. 

Ympärivuorokautista käyttökeskus-
toimintaa hoidetaan käyttökeskuksista, 
joita on yhteensä neljällä paikkakunnal-
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Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
Lisäksi käyttöpäivystäjät auttavat säh-
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jatkuvaa ja sujuvaa yhteistyötä liiken-
teenohjauksen, liikennesuunnittelun, 
urakoitsijoiden, pelastusviranomaisten 
sekä verkkoyhtiöiden kanssa. 

Vastuualue laajeni
Vuonna 2016 käyttökeskusten vas-
tuualue laajeni. Perustehtävän lisäksi 
käyttökeskukset koordinoivat verkon-
haltijoiden käyttökatkojen seuraukse-
na toteutuvia syöttöasemien käyttökes-
keytyksiä. Uutena valvontavastuuna tuli 
myös Kehäradan keskijänniteverkon val-
vonta. Ratainfraan kohdistuvien lisäin-
vestointien myötä radoilla työskentely ja 
sitä myötä myös jännitekatkojen määrät 
ovat kasvussa. Odotettavissa on työmää-
rän asteittainen lisääntyminen myös 
käyttökeskuksissa tulevina vuosina.

Vuonna 2016 toteutettiin organisaatio-
muutos ja samalla panostettiin henkilös-
tön ja esimiesten osaamiseen. 

Finlogic Oy vastaa ympärivuorokautisesti ja valtakunnallisesti koko Suomen 
sähköradan valvonnasta, käytöstä ja vikojen käsittelypalvelusta. 
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käyttökeskukset 
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jännitekatkoa.
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Vuonna 2016 toimintaa kehitettiin 
myös turvallisuusjohtamisen osalta. 
Syyskuussa otettiin käyttöön prosessi 
turvallisuuspoikkeamien seurantaan ja 
käsittelyyn. Myös henkilöstön koulutus-
ten ja osaamisen ylläpito sekä seuranta 
yhtenäistettiin valtakunnallisesti. 

Vuoden 2016 lopussa Tampereen 
käyttökeskusalueella käynnistyi projekti, 
jonka tarkoituksena on uudistaa nykyi-
nen sähköradan kaukokäyttöjärjestel-
mä. Tämä mahdollistaa käytettävyyden 
parantumisen lisäksi muun muassa 
varautumisen kehityksen eri käyttökes-
kusalueiden välillä.

Lisäksi loppuvuonna 2016 käynnistettiin 

projekti, jonka tavoitteena on läpikäydä 
kaikki käyttökeskustoiminnan työskente-
lyohjeet ja päivittää kokonaisuus yhteis-
työssä asiakkaan kanssa. Alustavassa 
kartoituksessa havaittiin, että käyttökes-
kustoimintaa säädellään yhtiön ulkopuo-
lelta 26 erillisellä ohjeella. Yhteistyössä 
asiakkaan kanssa katselmoidaan ja tar-
vittaessa päivitetään ohjeet sekä karsi-
taan päällekkäisyydet. 

Yksittäisten koulutusten ja asiantun-
tijatöiden osalta asiakastyytyväisyys on 
ollut erinomaisella tasolla. Panostusta 
asiakaspalveluun ja yhteistyöhön kes-
keisten sidosryhmien kanssa jatketaan 
ja kehitetään edelleen.

”Parantuneen tuloksen lisäksi otimme 
vuonna 2016 tärkeitä askeleita käyttö-
keskustoiminnan turvallisuusjohtamisen 
parantamiseksi. Kehitimme asiakas-
palvelua ja johtamista, jotta meillä on 
jatkossa edellytykset tuottaa palvelui-
tamme entistä laadukkaammin. Vuonna 
2017 jatkamme tätä kehitystyötä. 

Timo Nieminen, toimitusjohtaja
Finlogic Oy

Vuonna 2016 toimintaa kehitettiin 
myös turvallisuusjohtamisen osalta. 
Syyskuussa otettiin käyttöön prosessi 
turvallisuuspoikkeamien seurantaan ja 
käsittelyyn. Myös henkilöstön koulutus-
ten ja osaamisen ylläpito sekä seuranta 
yhtenäistettiin valtakunnallisesti. 

Vuoden 2016 lopussa Tampereen 
käyttökeskusalueella käynnistyi projekti, 
jonka tarkoituksena on uudistaa nykyi-
nen sähköradan kaukokäyttöjärjestel-
mä. Tämä mahdollistaa käytettävyyden 
parantumisen lisäksi muun muassa 
varautumisen kehityksen eri käyttökes-
kusalueiden välillä.

Lisäksi loppuvuonna 2016 käynnistettiin 

projekti, jonka tavoitteena on läpikäydä 
kaikki käyttökeskustoiminnan työskente-
lyohjeet ja päivittää kokonaisuus yhteis-
työssä asiakkaan kanssa. Alustavassa 
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tijatöiden osalta asiakastyytyväisyys on 
ollut erinomaisella tasolla. Panostusta 
asiakaspalveluun ja yhteistyöhön kes-
keisten sidosryhmien kanssa jatketaan 
ja kehitetään edelleen.

Kiireellisiä hätäkatkoja sähköradoilla 
toteutettiin 211 eli lähes päivittäin.

vastavalo.fi

”Parantuneen tuloksen lisäksi otimme 
vuonna 2016 tärkeitä askeleita käyttö-
keskustoiminnan turvallisuusjohtamisen 
parantamiseksi. Kehitimme asiakas-
palvelua ja johtamista, jotta meillä on 
jatkossa edellytykset tuottaa palvelui-
tamme entistä laadukkaammin. Vuonna 
2017 jatkamme tätä kehitystyötä. 

Timo Nieminen, toimitusjohtaja
Finlogic Oy

Kiireellisiä hätäkatkoja sähköradoilla 
toteutettiin 211 eli lähes päivittäin.
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Vuoden 2016 lopussa Finrail-konsernin 
palveluksessa työskenteli yhteen-
sä 430 henkilöä, joista 406 henki-
löä Finrail Oy:n palveluksessa ja 24 
henkilöä Finlogic Oy:n palveluksessa. 
Henkilöstöstä suurin osa työskentelee 
liikenneturvallisuustehtävissä. 

Finrailin työsuhteista suurin osa, 
noin 95 prosenttia, on kokoaikaisia. 
Osa-aikaisten työsuhteiden osuus on 

Henkilöstö

nousussa. Vuonna 2016 osa-aikaisena 
työskenteli noin 5 prosenttia henkilöstös-
tä. Osa-aikatyötä on käytetty ikääntynei-
den työntekijöiden osalta osa-aikaeläk-
keen yhteydessä. Lisäksi osa-aikatyötä 
käytetään enenevässä määrin tasaa-
maan joustavasti työhuippuja ruuhka-ai-
koina. Samalla perusteella yhtiössä on 
vähäisessä määrin käytetty vuokratyövoi-
maa Helsingin Infokeskuksessa. 

Palveluyhtiönä Finrailin toiminta rakentuu täysin sen 
osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden varaan.

Finraililla työsuhteet ovat pitkiä ja 
vakinaisia. Vuonna 2016 keskimääräi-
nen työsuhteen pituus oli noin 21 vuot-
ta. Keskimääräinen eläköitymisikä oli 
62,6 vuotta. Lähtövaihtuvuus oli noin 
11 prosenttia, kun mukaan lasketaan 
myös kaikki eläkkeelle siirtyneet. Ilman 
eläkkeelle siirtymisiä lähtövaihtuvuus oli 
5 prosenttia.
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HENKILÖSTÖ 
TYÖTEHTÄVITTÄIN

349

Henkilöstö
31.12.2016

336 miestä
79 %

21 %
92 naista

406

24

Finrail

Finlogic

* Osa-aikaeläke, osa-aikatyö, 
osittainen hoitovapaa, 
osatyökyvyttömyyseläke

TYÖNTEKIJÄT
SOPIMUSTYYPEITTÄIN

429
vakituista

1
määräaikainen

402
kokoaikaista

28
osa-aikaista*

5
vuokratyöntekijää

 HENKILÖSTÖN  
IKÄJAKAUMA

Muut 39

Liikenteenohjaustehtävät

9Liikennesuunnittelijat
9Matkustajainformaatio

24Käyttökeskus

11,4 %

60–64 v.

1 hlö

Yli 65 v.

40,7 %

50–59 v.

12,6 %

40–49 v.

29,9 %

30–39 v.

5,4 %

20–29 v.
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Hallitus
Finrailin hallitus vastaa yhtiön hallin-
nosta sekä yhtiön toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. Lisäksi 
hallitus vastaa siitä, että yhtiön kir-
janpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. Hallitus toi-
mii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja 
muun voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työ-
järjestyksen, jossa on määritelty halli-
tuksen keskeiset tehtävät ja hallituksen 

Hallinto
työskentelyyn liittyvät keskeiset menet-
telytavat. Hallituksen tehtävänä on 
osakeyhtiölaissa määriteltyjen tehtä-
vien ohella ja lisäksi pitkän aikavälin 
strategian hyväksyminen ja seuranta, 
vuositavoitteiden ja talousarvion vah-
vistaminen sekä niiden toteutumisen 
seuranta, olennaisen organisaatioraken-
teen hyväksyminen, merkittävien yritys-
kauppojen ja merkittävien investointien 
hyväksyminen, sijoituspolitiikan hyväksy-
minen, riskienhallinnan ja muiden kes-
keisten vastaavien ohjausjärjestelmien 

periaatteiden hyväksyminen, toimitus-
johtajan valinta ja johtoryhmän jäsenen 
valinnan vahvistaminen, ylimmän joh-
don palkkauksen vahvistaminen ja yhti-
ön tulospalkkiojärjestelmien hyväksyntä.

Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia.
Hallitus arvioi toimintaansa säännöl-

lisesti itse ja ulkopuolisen arvioitsijan 
toimesta.

Yhtiön hallituksen valitsee yhtiökokous 
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajana on vuo-
desta 2015 toiminut Kimmo Mäki. 
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Palkitsemisjärjestelmän piirissä ole-
vat henkilöt vahvistaa vuosittain yhtiön 
hallitus. Vuoden 2016 lopussa tulos-
palkkiojärjestelmän piirissä oli johto-
ryhmä sekä muuta johtoa, esimiehiä ja 
asiantuntijoita, yhteensä 50 henkilöä. 
Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on 
kannustaa johtoa ja esimiehiä tavan-
omaista parempiin suorituksiin ja sitout-
taa heitä yhtiöön.

Palkitsemisessa noudatetaan valtio-
neuvoston vahvistamia palkitsemista 
valtionyhtiöissä koskevia ohjeita.

Hallituksen vahvistamassa tulos-
palkkiojärjestelmässä määritellään sen 
keskeiset säännökset, kuten tavoittei-
den määrittelyn ja mittaamisen perus-
teet, enimmäispalkkiomahdollisuudet 
sekä järjestelmän entry- ja exit-säännöt. 
Tulospalkkioiden maksamisesta päät-
tää johtoryhmätasolla yhtiön hallitus 
tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. 
Hallitus voi muuttaa järjestelmän sään-
töjä taikka päättää olematta maksamas-
ta tulospalkkioita.

Tulospalkkiojärjestelmässä jokaiselle 
määritellään tavoitteet, jotka ovat haas-
tavia ja mitattavia. Tavoitteiden tulee 
tukeutua yhtiön strategisiin teemoihin, 
joita ovat tuloksellisuus/operatiivisen 
tehokkuuden parantaminen, kasvu, asia-
kastyytyväisyys, turvallisuus, henkilöstön 
johtaminen ja toiminnan johtaminen/pro-
jektien toteutus. Tavoitteiden painoarvot 

vaihtelevat tehtävä- ja roolikohtaisesti. 
Tulospalkkioiden tavoitetaso on 2–15 
prosenttia edellisen vuoden kiinteästä 
vuosipalkasta ja enimmäisansaintamah-
dollisuudet ovat 5–30 prosenttia edelli-
sen vuoden kiinteästä vuosipalkasta.

Johdon ja asiantuntijoiden lisäksi 
koko muu vakinainen henkilökunta kuu-
luu erillisen tulospalkkiojärjestelmän 
piiriin. Kahden eri järjestelmän piiriin ei 
ole mahdollista kuulua samanaikaises-
ti. Yhtiön henkilökunta on perustanut 
vuoden 2015 lopussa Finrail-konsernin 
henkilöstörahaston. 

Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuk-
sena on avustaa Finrailin hallitusta ja 
toimitusjohtajaa näiden valvontavelvolli-
suuden täyttämisessä. Sisäinen tarkas-
tus on riippumatonta ja objektiivista. 

Sisäinen tarkastus toimii yhtiön halli-
tuksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa, 
joille sisäisesti tarkastuksesta pääsään-
töisesti raportoidaan. Sisäinen tarkastus 
voi hallituksen hyväksymän tarkastus-
suunnitelman mukaan kohdistua kaik-
kiin yhtiön toimintoihin ja yksikköihin.

Finrailin hallitus on hyväksynyt sisäi-
sen tarkastuksen ohjesäännön vuon-
na 2015. Finraililla ei ole omaa erillistä 
sisäisen tarkastuksen organisaatiota. 
Tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen pal-
velutuottajana toimii BDO Oy.

 Ikäjakauma Sukupuolijakauma

 25–50 v. Yli 50 v. Naisia Miehiä

Hallitus 1 (20 %) 4 (80 %) 2 (40 %) 3 (60 %)

Johtoryhmä 5 (71,4 %) 2 (28,6 %) 2 (28,6 %) 5 (71,4 %)

Hallituksen muina jäseniä ovat toimineet 
Pia Björk, Yrjö Poutiainen, Kaija Sellman 
ja Jarmo Väisänen. 

Hallituksen puheenjohtajalle makse-
taan palkkiota 2 300 euroa kuukaudes-
sa ja jäsenille 1 500 euroa kuukaudes-
sa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokous-
palkkiota 600 euroa kokoukselta.

Hallitukselle maksettujen palkkioi-
den ja kokouspalkkioiden määrä vuo-
delta 2016 ilmenee tilinpäätöksen 
liitetiedoista.

Hallitus on kokoontunut kahdek-
san kertaa. Hallituksen jäsenten ovat 
osallistuneet kokouksiin seuraavasti: 
Kimmo Mäki 8/8, Pia Björk 8/8, Yrjö 
Poutiainen 8/8, Kaija Sellman 8/8 ja 
Jarmo Väisänen 8/8. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juok-
sevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Toimitusjohtajan valitsee ja hänen palk-
kauksensa ja toimen muut ehdot vahvis-
taa hallitus.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 
vuoden 2013 alusta lukien Pertti Saarela.

Finrail-konsernissa on johtoryhmä, 
johon kuuluvat toimitusjohtajan (pj) 
lisäksi talous- ja henkilöstöjohtaja, 
turvallisuuspäällikkö, kehityspäällik-
kö, viestintäpäällikkö sekä liiketoimin-
ta-alueiden johtajat (liikenteenohjaus, 
suunnittelu ja Finlogic).

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöi-
sesti joka toinen viikko.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle 
vuonna 2016 maksettujen palkkojen ja 
tulospalkkioiden määrä ilmenee tilin-
päätöksen johdon liitetiedoista. Yhtiöllä 
ei ole käytössä lisäeläkejärjestelyitä.

Palkitsemisjärjestelmät
Yhtiön hallitus on vuonna 2015 vah-
vistanut yhtiölle johdon ja asiantun-
t i joiden palkitsemisjär jestelmän. 

HALLLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN  
IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA
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Kimmo Mäki, puheenjohtaja
s. 1974
Diplomi-insinööri, eMBA

Finrailin hallituksessa vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus:  
Helsingin Satama Oy, toimitusjohtaja 2011–; Steveco Oy, yksikönjohtaja 2006–2011; Stockmann Oyj, 
logistiikkapäällikkö 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–

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

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 

Hallitus

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

Jarmo Väisänen
s. 1951
Valtiotieteen lisensiaatti

Finrailin hallituksessa vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus:  
Valtioneuvoston kanslia, finanssineuvos, omistajaohjaus 2007–; Valtiovarainministeriö, 
finanssineuvos, rahoitusmarkkinaosasto, omistajaohjaus 1996–2007;  
Valtion vakuusrahasto, apulaisjohtaja 1993–1996; Teollistamisrahasto Oy,  
ekonomisti, tutkimuspäällikkö, sijoituspäällikkö 1982–1993

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

Sanna Järvenpää
Turvallisuuspäällikkö
s. 1987
Diplomi-insinööri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

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

Jari Kantonen 
Liikennejohtaja
s. 1967
Varanotaari

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013
  
Keskeinen työkokemus: 
Finrail Oy, liikennejohtaja 2013–, G4S 
Suomi, operatiivinen johtaja 2012–2013, 
G4S Cash Solutions Oy, operatiivinen 

Johtoryhmä
johtaja 2010–2012, G4S Cash Solutions Oy, 
turvallisuusjohtaja 2007–2010, Gemalto 
Oy, turvallisuuspäällikkö 2006–2007, 
SR Management, turvallisuuskonsultti/
toimitusjohtaja 2003–2006, A-Vakuutus, 
riskienhallintapäällikkö 2000–2003, 
A-Vakuutus, vakuutusetsivä 1995–1999, 
komisario, ylikonstaapeli, vanhempi 
konstaapeli ja nuorempi konstaapeli 
1989–1995

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 
Kehityspäällikkö
s. 1983
Diplomi-insinööri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2014

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

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, junaturvallisuusasiantuntija ja 
-kouluttaja 1985–1994, VR, liikenneohjaaja 
1978–1985

Ville Tervola 
Talousjohtaja
s. 1976
Kauppatieteiden maisteri

Finrailin johtoryhmässä vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: 
Finrail Oy, CFO, 2013–, Suomen Transval 
Oy, CFO, 2011–2013, Proffice Finland 
Oy, Business Controller, 2010–2011, 
Tiimari Oyj, rahoitusjohtaja, 2008–2009, 
Ensto Oy, Business Controller, 2005–
2008, Outokumpu Oyj, monipuolisia 
taloushallinnon tehtäviä, 2003–2005, Nokia 
Oyj, monipuolisia taloushallinnon tehtäviä, 
1999–2003

Hilkka Juvani
Henkilöstöjohtaja
20.10.2016 saakka

Kuvassa (vas.) Juha Sairanen, Ville Tervola, Timo Nieminen, Sanna Järvenpää, Pertti Saarela, Johanna Majamäki, Jari Kantonen.
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Vastuullinen 
Finrail

Yritysvastuu pitää sisällään korkean 
turvallisuustason ylläpitämisen ja 

yhtiön kannattavuuden sekä henkilöstön 
hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen 

kehittämisen.
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Vastuullisuus on  
jokapäiväistä toimintaa

Finrailin toiminta näkyy usean suoma-
laisen arjessa. Yhtiö varmistaa omalta 
osaltaan, että liikkuminen ja kuljetta-
minen rautateillä on turvallista, suju-
vaa ja tehokasta nyt ja tulevaisuudes-
sa. Finrailille yritysvastuu merkitsee 
ennen kaikkea vastuunottoa turvalli-
sesta rautatieliikenteestä, henkilöstös-
tä ja liiketoiminnan kannattavuudesta. 
Yritysvastuusta on etua Finrailin mai-
neelle ja yrityskuvalle. Se parantaa 
hyvinvointia ja lisää tuottavuutta.

Yritysvastuu on osa Finrailin yritys-
kulttuuria ja -identiteettiä. Se nivoutuu 
osaksi jokapäiväistä toimintaa erityi-
sesti strategian ja käytännön toiminnan 

kautta. Konkreettisesti yritysvastuuta 
ohjaavat arvot, strategia, riskienhallinta-
politiikka sekä valtioneuvoston yritysvas-
tuun raportoinnin ohjeistukset. 

Finrailin strategia ja toiminnalle ase-
tettavat tavoitteet voidaan johtaa suo-
raan yhteiskunnallisista tavoitteista, jot-
ka ovat:
•  Varmistaa rautatieliikenteen suju-

vuus, häiriöttömyys ja turvallisuus
•  Edistää rautatieliikenteen houkutte-

levuutta ja tehostaa rautatieliiken-
teen järjestämisen kokonaisuutta

•  Mahdollistaa tasapuolinen kilpailu 
rautatieliikennepalveluissa 

•     Tuottaa palvelut kustannustehokkaasti

Henkilöstön johtaminen Esimiestyön ja suorituksen johtamisen kehittäminen,  
henkilöstön osaamisen ja työkulttuurin kehittäminen

Asiakastyytyväisyys Palvelulähtöisen liiketoiminnan kehittäminen ja erilaisten  
asiakasryhmien tarpeiden parempi huomioiminen

Toiminnan johtaminen Yritysvastuun johtamista tukevien käytäntöjen määrittely

Operatiivinen tehokkuus Kustannustehokkuuden parantaminen vastuullisuus huomioiden

Liikevaihdon kannattava kasvu Pitkäjänteinen ja kannattava toiminta

YRITYSVASTUU TEEMOITTAIN

Yritysvastuu merkitsee ennen kaikkea vastuunottoa turvallisesta rautatieliikenteestä, henkilöstöstä 
ja toiminnan kannattavuudesta. Yritysvastuu on osa Finrailin yrityskulttuuria ja -identiteettiä.  
Se nivoutuu osaksi jokapäiväistä toimintaa erityisesti strategian ja käytännön tekemisen kautta.

Kolmen vuoden aikajänteellä vuosina 
2015–2017 Finrailin toiminnassa koros-
tuu viisi ylätason strategista teemaa, 
joihin on kytketty myös strategiset mitta-
rimme. Nämä strategiset teemat toimi-
vat lähtökohtana pitkäjänteiselle yritys-
vastuun kehittämiselle.

Vastuullisuus on mukana myös tavas-
samme johtaa. Vastuullisen toiminnan 
käytännön toteutusta ohjaavat johtoryh-
män jäsenet omilla toimialueellaan.
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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 
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yhteiskuntaan ja 

sidosryhmiin.
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Konserni 
2016

Konserni 
2015

Konserni
2014

Emoyhtiö 
2016

Emoyhtiö 
2015

Emoyhtiö 
2014

Liikevaihto (milj. €) 36,6 36,9 36,0 34,7 35,3 36,0

Liikevoitto (milj. €) 1,9 1,7 1,6 1,9 1,8 1,6

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

Oman pääoman tuotto (%) 59,9 100,8 174,0 58,0 96,9 174,0

Omavaraisuusaste (%) 33,0 19,1 11,0 35,2 20,6 11,0

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

Henkilöstömäärä keskimäärin 442 440 432 417 415 432

Vastuuta taloudesta

Taloudellinen vastuu tarkoittaa talou-
dellisen lisäarvon tuottamista omistajal-
le ja muille sidosryhmille. Taloudellinen 
vastuu on myös huolehtimista tehok-
kuudesta, kannattavuudesta ja kilpai-
lukyvystä. Se merkitsee myös hyvän 
hallintotavan noudattamista, riskienhal-
lintaa sekä muun muassa resurssien 
järkevää kohdentamista.

Finrailin taloudellista vastuullisuutta 
ohjaa liiketoimintastrategia. Siinä yhtiön 
tavoitteeksi on määritelty muun muas-
sa hallittu kannattava kasvu ja opera-
tiivisen tehokkuuden parantaminen. 
Yhtiön kannattava toiminta vaikuttavat 
myönteisesti asiakkaisiin sekä turvaa-
vat taloudellisen hyvinvoinnin omistajil-
le ja henkilöstölle. 

Vuonna 2016 Finrail-konserni saavut-
ti tuloksellisen tavoitteensa: liikevoit-
toprosentti nousi 4,5 prosentista 5,3 
prosenttiin. Yhtiö paransi operatiivista 
tehokkuutta erityisesti henkilöstökuluja 
ja muita liiketoimintakuluja pienentä-
mällä. Tämän seurauksena asiakashin-
taa kyettiin laskemaan. Konsernin liike-
vaihto laski 36,9 miljoonasta eurosta 
36,6 miljoonaan euroon, mikä johtui 
operatiivisen kustannustehokkuuden 
parantumisesta ja siitä että kustannus-
hyöty hyvitettiin asiakashinnassa.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut 
vuodelta 2016 koskevat koko konsernia. 

Veroratkaisuja ohjaa 
tarkoituksenmukaisuus
Finrail-konsernin verojalanjälki kuvaa 
Suomen valtiolle vuonna 2016 tilitettyjä 
veroja. Välittömien ja välillisten verojen 
lisäksi verojalanjälkeen kuuluvat henki-
löstöön liittyvät veroluonteiset maksut 
sekä työntekijöiden palkasta pidätetyt 
ennakonpidätykset. 

Konserni ottaa liiketoimintaratkai-
suissaan verovaikutukset huomioon, 
muttei harjoita aktiivista verosuunnitte-
lua eikä hyödynnä kansainvälisten ulot-
tuvuuksien mahdollisuuksia verosuun-
nittelussa. Verojen minimointitavoitteen 
sijaan veroratkaisut tehdään tarkoituk-
senmukaisuusperiaatteen ohjaamina. 
Tulkinnallisissa tai muutoin hankalis-
sa veroasioissa tukea ostetaan ulko-
puolisilta veroasiantuntijoilta tai pyy-
detään ennakkopäätöksiä ja neuvoja 
Verohallinnolta. Konsernin tavoitteena 
on hoitaa veronsa ja muut viranomais-
maksunsa mahdollisimman oikein, ajal-
laan ja lakeja noudattaen.

Konsernissa veroasioiden hoito on 
keskitetty taloushallintoon. Konsernilla 
on myös vahvistettu taloussääntö, 
jossa on eritelty verotukseen liitty-
vät prosessit. Toimintaa valvoo myös 
tilintarkastusyhteisö.

100 prosenttia veroista Suomeen
Konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat 
verot omista tuloksistaan. Konsernin 
yhtiöiden välisissä veloituksissa nou-
datetaan aiheuttamisperiaatetta. 
Konserni noudattaa verojen maksami-
sessa, keräämisessä, tilittämisessä ja 
raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. 
Konsernilla ei ole toimipisteitä ulko-
mailla. Konserni maksaa 100 prosent-
tia veroistaan Suomeen. Konsernin toi-
minnassa käytetään pääsääntöisesti 
vakiintuneita kotimaisia alihankkijoita 
ja kumppaneita.

Vuonna 2016 konsernin tulos ennen 
veroja oli 1,93 miljoonaa euroa (2015: 
1,67 M€). Konsernin erillisyhtiöllä ei 
ollut vahvistettuja tappioita aiemmil-
ta tilikausilta. Tilikaudelta maksetuista 
veroista merkittävimmät olivat palkois-
ta pidätetyt ennakonpidätykset 6,56 
miljoonaa euroa (6,64 M€) sekä arvon-
lisävero 7,59 miljoonaa euroa (7,6 M€). 
Lisäksi Finrail-konserni maksoi tulove-
roa 0,36 miljoonaa euroa (0,32 M€) ja 
verovuoden aikaisista palkoista sosiaa-
liturvamaksuja 0,49 miljoonaa euroa 
(0,47 M€). Näiden lisäksi konserni mak-
soi ostolaskuissaan erilaisia välillisiä 
veroja, joita ei ole eritelty.

Veroraportissa esitetyt luvut on suo-
riteperusteisesti koottu erillisyhtiöiden 
tilinpäätöksistä. Osa maksettavista 
veroista erääntyy vuoden 2017 puolella.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisen lisäarvon tuottamista omistajalle ja muille sidosryhmille. 
Yritysvastuun taloudellinen ulottuvuus sisältää myös työpaikkojen tarjoamista koko Suomessa sekä verojen 
maksamista. Taloudellisen vastuun johtaminen on vahvasti sidottu strategiaan ja riskienhallintaan.  

TALOUDELLINEN VASTUU
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Vastuuta taloudesta

Finrailissa toteutettavan riskienhallin-
nan avulla edistetään liiketoiminnan 
tavoitteiden toteutumista sekä tunnis-
tetaan ja hallitaan ennakoivasti niitä 
riskejä, jotka voivat uhata Finrailia saa-
vuttamasta sille asetettuja strategisia 
päämääriä, toiminnallisia tai taloudel-
lisia tavoitteita, tai jotka voivat vaaran-
taa operatiivisen toiminnan jatkuvuutta. 
Riskien tunnistamiseen kuuluu olennai-
sena osana ulkoisen toimintaympäristön 
ja sen muutosten vaikutusten arviointi.

Finrailissa riskienhallintaa lähesty-
tään kokonaisvaltaisen riskienhallin-
nan kautta. Kokonaisvaltainen riskien-
hallinta on prosessi, johon vaikuttavat 
Finrailin hallitus, johto ja työntekijät. Sitä 
toteutetaan strategia- ja suunnittelupro-
sessissa koko organisaatiossa.

Riskien käsittelyä ohjaa Finrailin halli-
tuksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka 

Riskienhallinta osana  
vastuullista johtamista

sekä Finrailin toimitusjohtajan hyväksymä 
riskienhallinnan menettelytapaohje. 

Finrail luokittelee riskinsä neljään 
pääkategoriaan, jotka ovat:
• strategiset riskit
• operatiiviset riskit
• taloudelliset riskit ja
• vahinkoriskit.
Strategisilla riskeillä tarkoitetaan liike-
toiminnan edellytyksiin ja kehittämiseen 
vaikuttavia, toimintaympäristöön, mark-
kinoihin ja sidosryhmiin liittyviä tekijöitä. 
Strategisiin riskeihin lukeutuvat liiketoi-
minnan kehitys ja liiketoimintaympäris-
tö, maine ja viestintä, poliittinen kehitys 
ja sääntely sekä yrityskaupat.

Taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan 
puutteellisesta tai virheellisestä infor-
maatiosta johtuvia tai liiketoimintapro-
sesseihin liittyviä tapahtumia, jotka voi-
vat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. 

Taloudellisiin riskeihin kuuluvat talous-
raportointi, sopimukset ja vastuut, han-
kinnat, luotot ja likviditeettiriski.

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan riit-
tämättömästi tai puutteellisesti toimivis-
ta sisäisistä prosesseita ja järjestelmistä 
tai ulkoisista tekijöistä aiheutuvia uhkia 
toiminnalle ja tavoitteiden saavuttami-
selle. Operatiivisiin riskeihin kuuluvat 
organisaatio ja johtaminen, tuotantotoi-
minta, teknologia, tietoturvallisuus, häi-
riötilanteiden hallinta sekä poikkeus- ja 
kriisitilanteiden hallinta.

Vahinkoriskeillä tarkoitetaan onnetto-
muuksia tai muita vahinkoja muun muas-
sa ohjattavalle kalustolle, ratainfralle, 
ratatyökalustolle, matkustajille, ympäris-
tölle tai oman ja muiden yritysten henkilö-
kunnalle. Vahinkoriskiluokka koostuu ris-
keistä, joita on käsitelty myös muissa ris-
kiluokissa yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Riskienhallinta on sisällytetty kaikkiin Finrailin liiketoiminta-alueisiin. Se on keskeinen osa operatiivista 
toimintaa, tulevaisuuden ja hankkeiden suunnittelua sekä toteutusta ja tulosseurantaa.

Kuva: vastavalo.fi
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Vuonna 2016 ei valtion 

rataverkolla tapahtunut 

yhtään Finrailin 

liikenteenteenohjauksesta 

johtuvaa vakavaa 

onnettomuutta.
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Turvallisuus on yksi Finrailin arvoista ja 
toiminnan lähtökohta. Turvallisuudesta 
huolehtiminen ja turvallisen rautatie-
maailman eteen työskenteleminen kuu-
luu kaikkien finraililaisten työnkuvaan. 
Turvallisuuskulttuuri edellyttää koko 
henkilöstön aktiivisuutta, yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa sekä vastuu-
ta oman toimintansa turvallisuudes-
ta. Turvallisuustason ylläpitäminen ja 
kehittäminen ovat Finrailin toiminnan 
perusedellytyksiä. 

Finrailin turvallisuustoiminta koos-
tuu yritysturvallisuuden osa-alueista 
ja riskienhallinnasta. Finrailin turvalli-
suuspolitiikka määrittää turvallisuustoi-
minnan suunnan. Sen tavoitteena on 
ennaltaehkäistä ja minimoida vahingot, 
jotka kohdistuvat ympäristöön, ihmi-
siin, kalustoon, kuljetettavaan tavaraan 
tai rataverkkoon. Finrailin tehtävänä on 
omalta osaltaan varmistaa turvalliset 
matka- ja kuljetusketjut. Keskeisenä 
tavoitteena on myös toiminnan keskey-
tymättömyys ja häiriöttömyys. Painopiste 
on rautatie- ja sähköturvallisuudessa. 
Turvallisuuspolitiikka edellyttää, että 
Finrail määrittelee turvallisuustavoitteet 
vuosittain sekä vahvistaa turvallisuus-
suunnitelman kolmivuotiskaudeksi. 

Finrailin tavoitteena oli vuoden 2016 

Vastuuta  
turvallisuudesta 
vuorokauden ympäri

aikana säilyttää toiminnan turvallisuu-
den taso hyvänä sekä edistää yritys-
turvallisuuden osa-alueiden proses-
sien määrittelyä sekä jatkokehitystä. 
Erityispainopisteenä vuoden 2016 aika-
na oli tietoturvallisuuden kehittäminen 
sekä pelastusturvallisuuden perusasioi-
den läpikäynti koko henkilöstön kanssa. 

Valtaosa tavoitteista saavutettiin
Toiminnan turvallisuutta kehitettiin vuo-
den 2016 aikana ja turvallisuuden toi-
mintaprosesseja tarkennettiin usean 
eri osa-alueen osalta. Finrail saavutti 
suurimman osan vuoden 2016 turval-
lisuustavoitteista. Vuoden 2016 aika-
na Finrailin toiminnassa ei tapahtunut 
vakavia onnettomuuksia eikä henkilö-
vahinkoja aiheuttaneita poikkeamia. 
Merkittävimpinä tunnistettuina turval-
lisuushaasteina ovat useat muutok-
set operatiivisessa toimintakentässä 
ja näiden hallittu läpivienti sekä osaa-
misen varmistaminen muuttuvassa 
työympäristössä.

Systemaattista työtä 
turvallisuusriskien ehkäisemiseksi
Vuoden 2016 aikana toiminnan turval-
lisuusriskien ehkäisemiseksi jatkettiin 
vuonna 2015 aloitettua systemaattista 

työtä. Kaikkiin merkittävimpiin tunnis-
tettuihin riskikohteisiin käynnistettiin 
toimenpiteet. Koko yhtiötason riskien-
hallintaa varten Finrail määritteli toimin-
tatavat, joiden käyttöönotto aloitettiin 
vuoden 2016 loppupuolella.

Uusi turvallisuuden 
johtamisjärjestelmä käyttöön
Finrail vahvisti vuoden alussa uuden 
turvallisuuden johtamisjärjestelmän, 
jossa määritellään turvallisuuden orga-
nisointi, vastuut, toimintatavat ja ohjeet. 
Vuosittain johtamisjärjestelmää audi-
toidaan sekä lisäksi suoritetaan tur-
vallisuuteen kohdistuvia katselmuksia. 
Vuonna 2016 turvallisuuden katselmuk-
set tehtiin valtakunnallisesti sekä alueel-
lisissa toimipisteissä. Lisäksi toteutettiin 
viisi sisäistä auditointia. Liikennevirasto 
on suorittanut omavalvontaa kolmessa 
Finrailin toimipisteessä. 

Merkittävimpinä rautatieturvallisuu-
den tason parantamiseen tähtäävinä 
hankkeina käynnistettiin:
• ratatyöprosessin analysointi yhdessä 

muiden rautatieyritysten kanssa
• puheviestinnän analysointi sekä 

valvonnan ja palautteen antamisen 
laajentaminen

• osaamiskatsastus

Turvallisuudesta 

huolehtiminen 

ja turvallisen 

rautatiemaailman eteen 

työskenteleminen ovat 

jokapäiväistä työtämme.

Yritysvastuussa keskeisellä sijalla on vastuu turvallisesta 
rautatieliikenteestä. Turvallisuudesta huolehtiminen ja 
turvallisen rautatiemaailman eteen työskenteleminen 
ovat kaikkien finraililaisten jokapäiväistä työtä.

SOSIAALINEN VASTUU
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• liikennesuunnittelun 
ohjeistustarpeiden määritys

• kuormitusmittauksen kehitys
• liikenteenohjauksessa uusitun 

ja tarkennetun poikkeamien 
raportointiprosessin käyttöönotto sekä 
poikkeamien tutkinnan analysoinnin 
kehittäminen

• käyttökeskustoiminnan 
poikkeamienraportoinnin määritys 

•käyttökeskuksen  
ohjeistusprojektin aloitus

• vireystilatutkimus

Finrailin tavoitteena on ehkäistä työpe-
räisiä sairauksia, luoda terveellinen ja 
ergonominen työympäristö sekä huoleh-
tia työhyvinvoinnista. Myös vuorotyön ja 
työn kuormituksen luomat haasteet ovat 
vahvasti esillä työhyvinvointiin ja työtur-
vallisuuteen liittyvissä tarkasteluissa. 
Turvallisuuskriittinen työ vaatii tarkkaa 
ja säännöllistä terveydentilan seurantaa. 

Vuosi 2016 oli ensimmäinen uuden 
toimintatavan mukainen kausi Finrailin 
työsuojelutoiminnassa. Merkittävin 
ero entiseen on ollut toimikunnan 

kokoonpano, joka ei ole enää alueel-
linen vaan koko konsernitasoinen. 
Vuoden 2016 aikana pidettiin sekä esi-
miehille että työsuojeluvaltuutetuille 
useita koulutustilaisuuksia työsuojelu-
toiminnan vahvistamiseksi. 

Tietoturvallisuutta kehitettiin
Tietoturvallisuus on yhtä keskeisempi 
osa Finrailin turvallisuuden kokonai-
suutta ja koskettaa jokaista finraililais-
ta. Vuonna 2016 tietoturvallisuuden 
osalta käynnistettiin mittava projekti, 
jonka tavoitteena oli VAHTI-perustason 
saavuttaminen. Nyt käyttöönotetun 
VAHTI-perustason vaatimukset ovat 
pääosin jo käytössä olleiden toiminta-
tapojen dokumentointia, mutta samalla 
on luotu myös uusia toimintatapoja ja 
prosesseja. 

Vuonna 2017 aloitetaan rutiinien 
käynnistys ja jatketaan tietoturvallisuu-
den kehittämistä. Nämä kaikki asiat 
yhdessä tuovat tietoturvallisuuteen 
ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä sään-
nöllisten raportointien ja tarkistuspistei-
den avulla.

Lisäksi vuoden 2016 aikana otettiin 
käyttöön uudet tietoturvaohjeet, tehtiin 
laajoja muutoksia tietoverkkoon sekä 
otettiin liikenteenohjauksen tiloissa 
käyttöön ohjeet vierailijakäytäntöihin. 
Osa tietoturvallisuuden prosesseista 
otetaan täysimittaisena käyttöön vuo-
den 2017 aikana. 

Pelastusturvallisuuskoulutusta 
koko henkilöstölle
Pelastusturvallisuudella ennaltaehkäis-
tään onnettomuuksia sekä varmiste-
taan nopea ja oikeanlainen toiminta 
onnettomuustilanteissa. Koulutuksella, 
suunnitelmallisuudella ja oikeanlaisella 
ohjeistuksella on avainrooli pelastus-
turvallisuudessa. Vuoden 2016 aikana 
kaikissa Finrailin toimipisteissä käytiin 
koko henkilöstön kanssa läpi pelastus-
suunnitelmat sekä tarkastettiin alku-
sammutusvälineistö sekä hätäpoistu-
misreitit. Lisäksi Liikenneviraston kans-
sa yhteistyössä toteutettiin omatoimisia 
palotarkastuksia neljään kiinteistöön, 
joissa on Finrailin toimintaa. 
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Turvallisuus 
keskiössä

2,5
puhelutapahtumaa

Yli

milj.

lupaa ratatyöhön
142 047

0
kalustovauriota

ratatyötunnusta
44 550

0
henkilövahinkoa

Finrailin turvallisuustoiminnan tavoitteena on 
minimoida ihmisiin, ympäristöön, kalustoon 
kuljetettavaan tavaraan tai rataverkkoon 
kohdistuvat vahingot.
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Vastuuta henkilöstöstä

Finrail haluaa olla vastuullinen työnanta-
ja ja huolehtia henkilöstönsä hyvinvoin-
nista, terveydestä, osaamisesta ja tur-
vallisuudesta tarjoamalla hyvää esimies-
työtä ja koulutusta sekä noudattamalla 
työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. 
Henkilöstön hyvä johtaminen on myös 
yksi Finrailin strategisista teemoista, jol-
la tähdätään osaamisen ja työtyytyväi-
syyden parantamiseen.

Onnistumiseen ja menestymiseen 
tarvitaan sitoutunutta henkilöstöä, joka 
tuntee yhtiön toiminnan, on sisäistä-
nyt sen strategian, arvot sekä tietää 
oman roolinsa niiden toteuttamisessa. 

Henkilöstön merkitys näkyy vahvas-
ti Finrailin arvoissa. Strategia, arvot, 
ohjeistukset ja periaatteet ohjaavat yhti-
ön johtoa ja työntekijöitä kaikissa henki-
löstöön liittyvissä asioissa. Niitä toteute-
taan jokapäiväisessä toiminnassa.   

Finrailissa huolehditaan henkilös-
tön tasa-arvoisesta ja yhdenvertaises-
ta kohtelusta. Konsernitason tasa-ar-
vosuunnitelma uudistettiin vuonna 
2015. Yhteisenä tavoitteena on, että 
tasa-arvon huomioiminen olisi osa päi-
vittäistä arkea ja kattaisi koko työsuh-
teen elinkaaren rekrytoinnista lähtien. 
Toimenpiteet tasa-arvon kehittämiseksi 

Henkilöstö on Finrailin tärkeä voimavara, sillä yhtiön toiminta, menestys 
ja työnantajakuva nojaavat motivoituneihin, innostuneisiin, osaaviin ja 
ammattitaitoisiin työntekijöihin, jotka tietävät vastuunsa ja tavoitteensa. 

SOSIAALINEN VASTUU
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ovat keskittyneet erityisesti esimiestyön 
tasapuolistamiseen ja sukupuolten väli-
seen tasa-arvoon. Suunnitelma päivite-
tään kahden vuoden välien. 

Hyvinvoiva henkilöstö 
Finrailin yhtenä tärkeimpänä tavoitteena 
on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Hyvä 
terveydentila, työhyvinvointi sekä -tyyty-
väisyys ovat avainasemassa, sillä eten-
kin liikenneturvallisuustehtävät edellyt-
tävät tarkkaa ja säännöllistä terveyden-
tilaseurantaa. Henkilöstön työterveyttä 
ja -hyvinvointia edistetään monin eri kei-
noin. Vuonna 2016 Finrailissa käynnis-
tettiin useita työterveyteen ja -hyvinvoin-
tiin liittyviä hankkeita. 

Finrailin työterveyshuollon kump-
panin Terveystalon kanssa aloitettiin 
yhteistyö tuki- ja liikuntaelinsairauksien 

ennaltaehkäisemiseksi ja haastavan 
kolmivuorotyön tukemiseksi. 

Työterveyslaitos toteutti syksyl-
lä 2016 vireystilatutkimuksen, jonka 
tavoitteena on kartoittaa liikenneoh-
jaajien palautumista ja vireyttä erilais-
ten työvuorojen yhteydessä. Tulosten 
perusteella on tarkoitus luoda Finrailin 
vireydenhallintajärjestelmä.

Kesällä 2016 toteutettiin myös koko 
Suomen kattavat työn henkisen kuormi-
tuksen mittaukset.

Vuoden 2016 aikana jatkui aiemmin 
aloitettu työvuorosuunnittelun kehi-
tystyö. Tavoitteena on helpottaa vuo-
rojen suunnittelua, tehostaa vuoro-
ja ja edistää henkilöstön jaksamista. 
Työvuorosuunnittelun optImointityöka-
lun käyttöönotto viivästyi.

Osaava ja ammattitaitoinen 
henkilöstö
Finrail haluaa ylläpitää ja kehittää hen-
kilöstön osaamista ja ammattitaitoa 
tarjoamalla kohdennettua koulutusta. 
Vuonna 2016 osaamisen kehittämi-
seen panostettiin merkittävästi, sillä 
Finrailissa järjestettiin niin koko henki-
löstölle suunnattua yhteistä koulutusta 
kuin tehtäväkohtaista, asiantuntijuutta 
kehittävää koulutusta. 

Vuonna 2015 alkanutta esimiestyön 
kehittämistä jatkettiin. Keväällä 2016 
vietiin loppuun Työsuojelurahaston osa-
rahoittama muutosjohtamisen valmen-
nusohjelma, jossa valmennettiin avain-
henkilöiden muutoksen johtamisen 
kyvykkyyttä. Uusi valmennuskokonai-
suus aluejohtoryhmätyön kehittämisek-
si käynnistettiin syksyllä 2016. 
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Lähes 80 prosenttia Finrailin henki-
löstöstä toimii liikenneturvallisuustehtä-
vissä. Tehtävät vaativat jatkuvaa kehitty-
mistä, kertausta ja koulutusta. Finrailin 
liikenneturvallisuustehtävissä toimivan 
henkilöstön kelpoisuutta säätelee laki 
rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtävistä. Tämä tuo omat erityis-
piirteensä henkilöstön kouluttamiseen. 

Vuoden 2016 aikana Finrail on toteut-
tanut liikenneturvallisuuskoulutuksia 
(LIITU) Trafin hyväksymänä liikenne-
turvallisuuskertauskouluttajana. Trafi 
suoritti koulutuksen valvontakäynnin 
Tampereella toukokuussa eikä koulutuk-
sessa havaittu puutteita. 

Lisäksi liikenneohjaajille osaamis-
ta ylläpitävää koulutusta on järjestetty 
ennen muuttuvien ohjeiden ja määräys-
ten sekä järjestelmien käyttöönottoa. 

Liikenneohjaajille suunnattiin syk-
syllä 2016 kysely, jonka tarkoituksena 
on selvittää koulutussuunnittelua var-
ten henkilö- ja ohjauspalvelukohtaisia 
sekä valtakunnallisia koulutustarpeita. 

Koulutukset toteutetaan vuonna 2017.
Vuoden 2016 aikana kehitettiin osaa-

misen varmistamiseksi osaamiskatsas-
tus, jossa seurataan liikenneohjaajan 
operatiivista vuoroa ja arvioidaan työs-
kentelyä yhteisesti laadittujen arvioin-
tikriteerien mukaisesti. Tavoitteena on 
kartoittaa liikenneohjaajien osaamisen 
taso ja mahdollinen koulutustarve sekä 
varmistaa, että jokaisen liikenneohjaa-
jan osaaminen täyttää määritellyt mini-
mivaatimukset. Osaamiskatsastusta 
pilotoitiin vuoden 2016 lopulla ja koko-
naisuudessaan se otetaan käyttöön vuo-
den 2017 alusta.

Liikenneohjaajien peruskoulutus-
ta toteutetaan yhteistyössä Kouvolan 
Rautatie- ja Aikuisoppilaitos KRAOn 
kanssa. KRAO tuottaa liikenneohjaa-
jakoulutuksen, joka koostuu kolmesta 
osuudesta; teoriakoulutuksesta, simu-
laattorikoulutuksesta sekä työnopas-
tuksesta. Liikenneohjaajien resursointi 
suunnitellaan yhteistyössä ohjauspal-
veluiden ja Liikenneviraston kanssa. 

Liikenneturvallisuustehtäviin valittavien 
rekrytointiprosessi pitää sisällään esi-
valinnan kykytestit, haastattelut sekä 
Trafin edellyttämät psykologiset testit 
ja terveydentilan tarkastuksen ja turval-
lisuusselvityksen. Helmikuussa 2016 
valmistui 18 uutta liikenneohjaajaa, 
joka sijoittuivat Helsinkiin, Kouvolaan, 
Ouluun ja Pieksämäelle. Lisäksi hei-
näkuussa valmistui vielä 10 liikenne-
ohjaajaa, jotka sijoittuivat Helsinkiin, 
Pieksämäelle ja Tampereelle. 

Yhteistyössä Destian, Liikenneviraston 
ja VR:n kanssa on työstetty liikennevies-
tintään liittyvää koulutusmateriaalia, jon-
ka avulla ratatyöstä vastaavat, liikenneoh-
jaajat ja veturinkuljettajat saavat yhtenäi-
sen käsityksen oikeasta toimintatavasta. 

Koko henkilöstölle on vuoden 2016 
aikana tarjottu itseopiskeluun tietotek-
niikan verkkokursseja. Lisäksi jokaiselle 
finraililaiselle on järjestetty toimitila- ja 
tietoturvallisuuskoulutusta, poistumis-
harjoituksia ja pelastussuunnitelman 
läpikäyntiä. 

Henkilöstö 
Keskimääräinen työsuhteen pituus

Keskimääräinen eläköitymisikä 
Lähtövaihtuvuus* 

Sairaspoissaoloprosentti
Osa-aikatyössä 

Vakinaiset työsuhteet 
Sovellettavat työehtosopimukset 

430
21,4 vuotta
62,6 vuotta 
11  % 
4,6 %
n. 6 % 
100 % 
Rautatievirkamiesliitto ry
Julkisten ja 
hyvinvointialojen 
liitto JHL ry 
Akava ry

AVAINLUKUJA 31.12.2016

 Yleiseen lähtövaihtuvuuteen on laskettu mukaan eläkkeelle siirtymiset.  
Ilman eläkkeelle siirtymisiä lähtövaihtuvuus oli 5 prosenttia. 

*

Vuonna 2016 järjestettiin 2 029 koulutuspäivää, 
joista liikenneohjaukselle 1 623 päivää.
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PALKITSEMINEN
Finrailin palkitseminen koostuu seuraavista osa-alueista:

Työ, kulttuuri, kehittyminen
• Merkityksellisiä ja haastavia  

työtehtäviä kasvavassa yrityksessä
• Säännölliset kehityskeskustelut
• Säännöllinen henkilöstökoulutus  

ja urapolut
• Vuorotyön ja liukuvan työajan  

joustot tehokkaan työn  
sallimissa puitteissa

• Hyvä työilmapiiri ja yhteisöllisyys
• Panostukset esimiestyöhön
• Uudistuva kulttuuri, yhteiset 

pelisäännöt
• Toimintatapojen jatkuva  

kehittäminen

Henkilöstöedut
• Työterveyshuolto
• Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä  

muu tuki liikunnalle ja hyvinvoinnille
• Tuettu henkilöstöruokailu
• Työsuhdematkalippu (2015-17)
• Henkilöstön virkistystoiminta
• Palvelusvuosilahjat

Rahallinen palkitseminen
• Kilpailukykyinen kuukausipalkkaus
• Koko henkilöstö tulospalkkauksen 

piirissä
• Projekti- ja muut palkkiot hyvästä 

suoriutumisesta

Loppuvuodesta 2016 käynnistettiin 
Asiantuntija Finrailissa -koulutusohjel-
man suunnittelu. Sen tavoitteena on 
tunnistaa operatiivista työtä tekevästä 
henkilöstöstä motivoituneet asiantunti-
ja- ja projektityöstä kiinnostuneet henki-
löt, kehittää asiantuntija- ja projektityös-
sä vaadittavaa taitotasoa ja ennakoida 
tulevaisuuden resurssitarpeet sekä ura-
polut. Koulutusohjelma toteutetaan 2017.

Vuorovaikutus henkilöstön kanssa
Vuonna 2016 henkilöstön kehittämises-
sä jatkettiin esimiestyöhön panostamis-
ta tarjoamalla esimiehille koulutusta ja 
valmennusta.

Finrailissa tehdään vuorovuosin esi-
mieskysely ja henkilöstötutkimus. Vuoden 
2016 aikana toteutettiin uudistettu hen-
kilöstötutkimus, johon vastasi 72 pro-
senttia henkilöstöstä. Tutkimuksen 
perusteella henkilöstö oli erityisen tyy-
tyväinen Finrailissa tehdyn työn vas-
tuullisuuteen, omaan työhönsä ja esi-
miestyöhön. Kehittämistarpeena nousi 

esiin muun muassa vuorovaikutuksen 
parantaminen henkilöstön suuntaan.  
Esimiestyöskentelyn onnistumista mit-
taava esimiesindeksi säilyi samalla 
tasolla kuin 2015 ollen 3,84 (asteikolla 
1–5). Finrailissa on sisäisesti käytössä 
useita säännöllisesti kokoontuvia fooru-
meita, kuten esimies- ja asiantuntijapäi-
vät, ryhmäpäivät, jaksopalaverit ja asia-
kas- ja hallintofoorumi sekä toimitusjoh-
tajan FinrailCafe-kierros.

Vuorovaikutuksen parantamiseksi on 
määritetty yhtiötason kehitystoimen-
piteet, joita ovat esimerkiksi uuden 
sosiaalisen ja vuorovaikutteisen intrane-
tin luominen sekä esimiesten ja johdon 
viestinnän kehittäminen. 

Henkilöstön suoriutuminen ja 
palkitseminen
Finrailissa on käytössä yhtenäinen kehi-
tyskeskustelumalli. Kehityskeskustelut 
käydään kaikkien työntekijöiden kanssa.

Finrailin palkitsemismallin tavoitteena 
on motivoida ja sitouttaa henkilöstöä. 

Konsernin koko henkilöstö kuului vuon-
na 2016 tulospalkitsemisen piiriin. 
Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän 
tavoitteet päätti yhtiön hallitus ja ne 
käsiteltiin henkilöstön edustajien kans-
sa ennen käyttöönottoa. Johdolla, esi-
miehillä ja asiantuntijoilla oli yhtiön stra-
tegiasta johdettuihin henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin liittyvä tulospalkkiomalli.
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Vastuuta asiakkaista ja  
sidosryhmistä

Säännöllinen yhteistyö ja avoin sekä 
jatkuva vuorovaikutus eri sidosryhmi-
en kanssa on tärkeää, jotta Finrail voi 
vastata asiakkaiden ja eri sidosryhmien 
odotuksiin ja toisaalta parantaa omaa 
toimintaansa sekä omalta osaltaan 
kehittää koko toimialaa. Finrail on ole-
massa omistajaansa, asiakkaitaan ja 
sidosryhmiään varten taatakseen laa-
dukkaat, tehokkaat ja kilpailuneutraa-
lit palvelut. Vastuu sidosryhmistä näkyy 
vahvasti myös Finrailin tavoitteissa ja 
arvoissa.

Yksi Finrailin keskeisistä strategisista 
teemoista on asiakaslähtöisyys. Tämä 
tarkoittaa liiketoiminnan muuttamista 
entistä palvelulähtöisemmäksi, sekä 
eri asiakasryhmien tarpeiden parem-
paa huomioimista. Vuosi 2016 on ollut 
Asiakkuusteemavuosi ja asiakkuut-
ta on käsitelty laajasti eri foorumeilla. 
Tavoitteena on ollut tunnistaa asiakkaat 
ja muut avainsidosryhmät, selkeyttää 

mitä on hyvä asiakaspalvelu, syven-
tää asiakaskokemuksen ymmärrystä 
sekä asiakaskokemuksen merkitystä 
jokaisen finraililaisen työssä. Kehitys-
keskusteluissa on pohdittu, miten asiak-
kaat ja asiakaspalvelu näkyvät omassa 
työssä, sekä miten jokainen voi omalta 
osaltaan kehittää yhteistyötä ja asiakas-
palvelun laatua. 

Yhtiö toteutti alkuvuodesta 2017 
uudistetun asiakastyytyväisyystutkimuk-
sen, johon vastasi yhteensä 146 asia-
kasta ja yhteistyötahoa. Yhtiön toimin-
taa arvioitiin asiantuntevaksi, luotetta-
vaksi, ammattitaitoiseksi ja turvalliseksi. 
Yhtiön toivotaan kehittyvän erityisesti 
asiakaslähtöisyydessä ja matkustajain-
formaation palvelun kehittämisessä.

 Alustavien tulosten mukaan ope-
ratiivista onnistumista kuvaava arvo-
sana (asteikolla 1–5, 5=erittäin hyvä 
ja 1=erittäin huono) on operatiivises-
sa liikenteenohjauksessa noin 3,6, 

käyttökeskustoiminnassa 4,0, liikenne-
suunnittelussa 4,0 ja matkustajainfor-
maatiopalveluissa 3,5.

Vuoden aikana luotiin sidosryhmävies-
tinnän linjaukset. Työn ohessa tarken-
nettiin Finrailin sidosryhmäkenttää sekä 
luotiin kohderyhmäkohtaiset tavoitteet. 

Finraililla on käytössään useita eri 
osallistamistapoja.  

Liikennevirasto sekä Finrail Oy sopi-
vat keväällä 2016 liikenteenhallintaan 
liittyvän palautekanavan pilotoinnista. 
Saatujen palautteiden perusteella todet-
tiin, että palautekanava on erinomainen 
tapa saada ajankohtaista ja yksilöityä 
palautetta toiminnasta. Palautekanavan 
kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan 
yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. 

Keväällä Finrailin johtoryhmä päätti 
toiminnanohjausjärjestelmän hankin-
nasta tukemaan sekä asiakaslähtöisyyt-
tä että projektinhallintaa. 

Finrail käy jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa voidakseen 
kehittää toimintaansa sekä koko toimialaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

SOSIAALINEN VASTUU
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Palvelumme on turvallista ja 
täsmällistä, tehokasta ja uudistuvaa

LIIKENTEEN 
TOIMIVUUS JA 
TURVALLISUUS

TOIMIALAN 
KEHITTÄMINEN

TOIMINNAN  
TEHOKKUUS JA 
KOHTUULLINEN 

TUOTTO

MARKKINOIDEN 
TOIMIVUUS

TOIMINNAN YLEISET 
TAVOITTEET

ARVOT

TURVALLISUUS

Suoraselkäisesti ja vastuullisesti Toiminnan jatkuva 
kehittäminen ja uudet 

liiketoiminnot

UUDISTUMINEN

Yhdessä tekemällä

TYYTYVÄINEN ASIAKAS

Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Keinot, joiden avulla 
Finrail pyrkii vastaamaan 
sidosryhmien odotuksiin

Mittarit

Rautatieliikenteen
harjoittajat

•Turvallisuus 
•  Puolueeton kumppanuus 

likenteenohjauksessa
• Korkeatasoinen ammattitaito

•  Viikoittainen kanssakäyminen 
ja vuoropuhelu eri 
foorumeissa 

•  Henkilöstön jatkuva 
kouluttaminen 

•  Liikenneohjaajien 
kertauskoulutus

• Asiakastyytyväisyyskysely
•    Liikenneturvallisuus- 

järjestelmässä  
määritellyt mittarit

•  Kauko-, lähi- ja  
tavaraliikenteen täsmällisyys

•  Liikenneohjauksesta johtuvien 
virheiden määrä

Liikennevirasto • Korkeatasoinen ammattitaito 
• T urvallisuus 
• Toiminnallinen tehokkuus 
•  Organisaation  

johtaminen hyvin

•  Viikoittainen kanssakäy-
minen ja vuoropuhelu eri 
foorumeissa 

•  Henkilöstön jatkuva 
kouluttaminen 

•  Liikenneohjaajien 
kertauskoulutus 

• Esimieskoulutus

• Asiakastyytyväisyyskysely 
•    Liikenneturvallisuus- 

järjestelmässä  
määritellyt mittarit

•  Kauko-, lähi- ja  
tavaraliikenteen täsmällisyys

•  Liikenneohjauksesta johtuvien 
virheiden määrä

• Auditoinnit ja katselmukset

Matkustajat ja 
tavaraliikenteen 
asiakkaat

•Täsmällinen aikataulu
•  Turvallinen 

junamatkustaminen 
•  Yhtiön Finrailin 

vaikutuspiirissä oleva 
täsmällinen ja ajantasainen 
matkustajainformaatio 
asemilla

•  Henkilöstön jatkuva 
kouluttaminen 

•  Liikenteenohjauksen uusi 
palautekanava rataverkolla 
toimiville

• Täsmällisyysmittari
•    Liikenneturvallisuus- 

järjestelmässä  
määritellyt mittarit

•  Kauko-, lähi- ja  
tavaraliikenteen täsmällisyys

•  Liikenneohjauksesta johtuvien 
virheiden määrä
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Vastuuta 
ympäristöstä

Ympäristöystävällisyys on junaliiken-
teen vahvuus, sillä junaliikenne tuottaa 
vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähem-
män energiaa kuin muut liikennemuo-
dot. Finrail haluaa omalta osaltaan hilli-
tä ilmastonmuutosta ja kantaa vastuuta 
ympäristöstä hoitamalla rautatieliiken-
teen ohjausta energiatehokkaasti ja vas-
tuullisesti. Tämä tarkoittaa liikenteenoh-
jausta ennen kaikkea niin, että junien 
kulku on täsmällistä sekä virheetöntä ja 
ratakapasiteetin käyttö tehokasta.

Finrail ei itse omista toimitiloja eikä 
toimi hankintayksikkönä, mutta edes-
auttaa käyttämissään toimitiloissa 
ympäristöystävällisten toimintatapojen 
noudattamista.  

Tavoitteena on turvallinen, ympäristöystävällinen 
rautatieliikenne sekä työympäristö. 

Vuoden 2016 lopussa Finrail liittyi 
WWF Green Office -ympäristöjärjestel-
mään. Tavoitteena on systemaattises-
ti pienentää työympäristön ekologista 
jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- 
ja kasvihuonekaasupäästöjä. 

Jokainen finrailinen voi vaikuttaa 
omilla valinnoillaan muun muassa 
ympäristöystävälliseen liikkumiseen. 
Henkilöstöä kannustetaan käyttämään 
julkisia kulkuvälineitä työmatkoihinsa, 
ja tätä tuetaan työsuhde-edun muo-
dossa. Jokaista finraililaista kannuste-
taan toimimaan ympäristön kannalta 
vastuullisesti. 

YMPÄRISTÖVASTUU
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Yritysvastuun  
kehityskohteet vuonna 2017
Yritysvastuun toteutumisen kannalta on entistä tärkeämpää kytkeä vastuullisuus osaksi Finrailin 
strategiaa ja sisällyttää se aiempaa vahvemmin osaksi päivittäistä toimintaa. Finrailissa on siksi 
määritetty neljä keskeistä tavoitetta yritysvastuun johtamiselle vuodelle 2017.

Vuonna 2017 
henkilöstön 
hyvinvointiin ja 

työssä jaksamiseen panos-
tetaan viimeistelemällä  
kuormitusmittausmalli ja 
aloittamalla säännölli-
nen mittaaminen mallin 
mukaisesti koko liikenteen-
ohjauksen toiminnasta. 
Tavoitteena on luoda muun 
muassa Finrailin virey-
denhallintajärjestelmä osa-
na turvallisuusjohtamista. 

Tuki- ja liikunta-
elinsairaudet 

ovat yksi yleisimmistä 
työperäisistä vaivoista. 
Niihin puuttuminen auttaa 
parantamaan työnteki-
jöiden elämää, ja se on 
liiketoiminnan kannalta 
järkevää. Tavoitteena on 
vuonna 2017 perustaa 
projekti, joka tarkastelee 
Finrailin tuki- ja liikunta-
elinsairauksien problema-
tiikkaa ja luo toimenpiteet, 
joilla tules-sairauksia 
voidaan vähentää. 

Vuoden 2016 
lopussa Finrail 

liittyi WWF Green Office 
-ympäristöjärjestelmään. 
Vuonna 2017 on tavoit-
teena systemaattisesti 
pienentää työympäristön 
ekologista jalanjälkeä sekä 
vähentää hiilidioksidi- ja 
kasvihuonekaasupäästöjä 
implementoimalla Green 
Office -toiminta osaksi jokai-
sen finraililaisen arkipäivää.

  
Eettiset peli-
säännöt ohjaa-

vat Finrailin liiketoimintaa 
ja yhtiön työntekijöiden 
toimintaa. Niillä selvenne-
tään hyvään liiketoiminta-
tapaan liittyviä tavoitteita. 
Tavoitteena on vuonna 
2017 luoda ja jalkauttaa 
pelisäännöt osaksi jokaisen 
työntekijän toimintaa. 
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Raportointi-
mallin kohta

Sijainti  
vuosikertomuksessa

Kommentit ja  
poikkeukset

Organisaation 
kuvaus, hallinto ja 
toimintaperiaatteet

Organisaation perustiedot Finrail lyhyesti –

Yhteiskuntavastuun 
johtaminen ja 
toimintaperiaatteet

Yritysvastuun johtaminen –

Sidosryhmät ja 
sidosryhmävuorovaikutus

Vastuuta asiakkaista  
ja sidosryhmistä

–

Taloudellisen  
vastuun johtaminen

Taloudellisen  
vastuun johtaminen

Taloudellinen vastuu –

Taloudellisen  
toiminnan tunnusluvut

Taloudellinen vastuu Valtionyhtiönä emme tee rahallisia lahjoituksia. 

Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen Vastuuta henkilöstöstä –

Henkilöstön  
määrä ja rakenne

Vastuuta henkilöstöstä –

Uudelleenjärjestelytilanteet 
ja irtisanomiset/  
Henkilöstön ja työnantajan 
väliset suhteet

– Vuonna 2016 henkilöstöä ei ollut lomautettuna. Yhtiössä 
pidettiin kolmet YT-neuvottelut, jotka eivät johtaneet 
irtisanomisiin.

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 Vuonna 2016 aloitettiin Asiantuntijana Finrailissa -koulutus-
ohjelman suunnittelu. Koulutusohjelma toteutetaan vuonna 
2017.

Työhyvinvointi Vastuuta henkilöstöstä Finrailissa järjestetään vuosittain henkilöstötutkimus.
Finraililla on käytössä työkykyjohtamisen malli, jossa on huo-
mioitu työhyvinvointi. Vuonna 2016 henkilöstön hyvinvointiin 
panostettiin erityisesti tutkimalla henkilöstön vireystilaa ja 
kuormitusta.

Työterveys- ja turvallisuus Vastuuta henkilöstöstä Työ- ja työmatkatapaturmia seurataan kuukausittain. Vuonna 
2016 tapahtui yksi tapaturma ja neljä työmatkatapaturmaa. 
Trendi on laskeva. Vuonna 2016 työturvallisuuteen kiinnitet-
tiin huomiota muun muassa esimiesten ja työsuojeluvaltuu-
tettujen koulutuksen kautta. Työn luonteen vuoksi työtapatur-
mat ovat erittäin harvinaisia ja koskevat lähinnä työergonomi-
aa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on määritelty 
työterveyden tarjoamat palvelut. 

Sisältövertailu
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Raportointi-
mallin kohta

Sijainti  
vuosikertomuksessa

Kommentit ja  
poikkeukset

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 aset-
tanut virallisia ympäristötavoitteita. Täsmällinen liikenteen-
ohjaus vähentää osaltaan liikenteen päästöjä.

Ympäristötunnusluvut Vastuuta ympäristöstä Finrailissa toteutettiin energiakatselmus vuonna 2015, 
eikä sen perusteella tehty ehdotuksia kehityskohteik-
si.  Vedenkäyttömme tapahtuu lähinnä sosiaalitiloissa. 
Toiminnastamme ei aiheudu päästöjä ilmaan eikä jätteitä. 
Lajittelemme sosiaalitilojemme jätteet toimipaikoissamme. 
Emme ole saaneet huomautuksia ympäristölainsäädännön 
rikkomuksista. Green Office -järjestelmän liittymisen myötä 
luodaan ympäristöohjelma ja indikaattorit, joita seurataan 
systemaattiisesti ja pävitetään vuosittain.

Yhteiskunta

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

Lahjonta ja korruptio – Emme hyväksy lahjontaa ja korruptiota missään muodossa.

Poliittinen vaikuttaminen – Emme saa poliittisia tukia emmekä pyri vaikuttamaan 
poliittisesti.

Kilpailun rajoitukset – Finrailia on pidettävä erityisalojen hankintalain tarkoittamana 
hankintayksikkönä siltä osin kuin sen tominta koskee erityi-
salojen hankintalain mukaista rataverkon huoltoa ja ylläpitoa 
sekä valtioneuvoston asetuksen rautatieliikenteen harjoit-
tajille tarjottavista palveluista mukaista huoltolaitteiden ja 
muiden teknisten laitteiden käyttöä.

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

Tuotevastuu

Asiakastyytyväisyys Vastuuta asiakkaista  
ja sidosryhmistä

–

Tuotteiden ja palveluiden 
terveys ja turvallisuus

Vastuuta  
turvallisuudesta

–

Ihmisoikeudet

Toimintaan liittyvät 
ihmisoikeusasiat

– Toimimme vain Suomen markkinoilla ja noudatamme työso-
pimuksissamme aina kansallisia lakeja. Emme hyväksy min-
käänlaista syrjintää, häirintää tai pakottamista.

–

Toimitusketju

Toimitusketjun hallinta – Hankimme vain omaan käyttöömme tavanomaisia tarvikkeita 
toimistoon. Käytössämme ei ole erityistä hankintapolitiikkaa.

Raportointi- ja 
laskentaperiaatteet

–
Raportointi koskee koko konsernia. Mahdolliset poikkeukset 
laskentaperiaatteissa on mainittu tunnuslukujen yhteydessä.
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Hallituksen toimintakertomus
Tehtävä ja konsernisuhteet
Finrail Oy on valtion kokonaan omistama 
osakeyhtiö. Yhtiön erityistehtävä on var-
mistaa tasapuolisesti rautatieliikenteen 
ohjauspalvelut. Finrail Oy siirtyi valtio-
neuvoston 13.5.2016 tekemän periaa-
tepäätöksen mukaisesti valtioneuvoston 
kanslian omistajaohjauksesta liikenne- 
ja viestintäministeriön omistajaohjauk-
seen 1.7.2016 lukien.

Tilikauden aikana yhtiön perusliike-
toimintoja ovat olleet edelleen rauta-
tieliikenteen ohjauspalvelut, matkusta-
jainformaatiopalvelut sekä ratatöiden ja 
liikenteen yhteensovittamiseen liittyvät 
suunnittelupalvelut. Yhtiö myy palvelut 
Liikennevirastolle. Liiketoimintaa on har-
joitettu Suomessa.  

Finrail Oy:lla on Finlogic Oy -niminen 
tytäryhtiö, jonka kaikki osakkeet yhtiö 
omistaa. Yhtiöön on keskitetty muut 
kuin liikenteenohjauspalvelut ja näihin 
liittyvät palvelut. Finlogic Oy:n tuotta-
miin palveluihin kuuluvat muun muassa 
sähköradan käyttökeskustoiminta sekä 
rautatieliikenteen hallintaan liittyvät 
lisäarvopalvelut.

Tilikauden keskeiset tapahtumat
Liikennevirasto ja Finrail sopivat loppu-
vuodesta 2015 liikenteenohjausta ja 
siihen liittyviä palveluita koskevan sopi-
muksen pidentämisestä vuoden 2016 
loppuun. 

Tilikauden aikana yhtiön toiminta 
laajeni ratapihojen ja laskumäkien lii-
kenteenohjaukseen Liikenneviraston 
kanssa tehdyn sopimuksen mukai-
sesti Kouvolassa ja Tampereella. 
Pyrkimyksenä on varmistaa asetinlaite- 
ja vaihdemiestyön järjestäminen tasa-
puolisesti monitoimijaympäristössä. 
Kehäradan liikenteenohjaus vakiintui 

osaksi Helsingin ohjauspalvelukeskuk-
sen toimintaa ja ohjauksen erillispis-
teestä luovuttiin keväällä.

Tampereen kauko-ohjausjärjestel-
mä (TAKO) otettiin käyttöön joulukuus-
sa. Muutos on merkittävä, sillä TAKO-
järjestelmä ohjaa noin neljännestä val-
tion rataverkosta. Uuden järjestelmän 
käyttöön ottoon liittyen Tampereen 
ohjauspalvelukeskus muutti lokakuussa 
uusiin tiloihin Viinikkaan. 

Vuoronvaihdon toiminallisuuksien 
parantamiseen tähtäävän projektin osa-
na kehitettiin operatiivista tiedottamista 
varten vuoronvaihtosovellus, joka otet-
tiin käyttöön loppuvuonna. 

Liikenneohjaajille tehtiin subjektii-
viset kuormitusmittaukset, joiden tie-
dot yhdistettiin liikenteenhallinnan jär-
jestelmien tietoihin. Tulosten pohjalta 
rakennettiin liikenneohjaajien kuormi-
tusmittausmalli, joka mahdollistaa jat-
kossa työn kuormittavuuden tarkan 
seurannan työpisteittäin ja tietojen hyö-
dyntämisen henkilöstösuunnittelussa. 
Liikenteenohjaajien vireyttä tutkittiin 
syksyllä yhteistyössä Työterveyslaitoksen 
kanssa. Lisäksi kehitettiin liikenneohjaa-
jien osaamiskatsastukset, joita pilotoi-
tiin loppuvuonna.

Asiakastyön ja projektityön tueksi otet-
tiin syksyllä käyttöön asiakas- ja projek-
tinhallintajärjestelmä sekä yhtenäiset 
asiakastyön ja projektinhallinnan toimin-
tamallit. Järjestelmää on tarkoitus hyö-
dyntää muun muassa liikenteenohjauk-
sen yhteisissä kehittämisprojekteissa 
Liikenneviraston kanssa.

Onnettomuustutkintakeskuksen 
(OTKES) teematutkinta selvitti junalii-
kenteen virheellisten kulkuteiden syn-
tymiseen vaikuttavia tekijöitä Finrailin, 
Liikenneviraston ja VR:n keräämien 

tietojen pohjalta. Tulosten perusteella 
OTKES määritteli uudet suositukset eri 
toimijoille.

Liikennevirasto käynnisti vuoden 
2015 lopulla uuden matkustajainfor-
maatiojärjestelmän hankintaprosessin, 
jossa Finrail on ollut mukana asian-
tuntijanaroolissa yhtenä järjestelmän 
pääkäyttäjistä.

Finlogic Oy:n hoitaman käyttökeskus-
toiminnan vastuualue laajeni vuonna 
2016 Kehäradan keskijänniteverkon 
valvontaan ja syöttöasemien käytön 
keskeytysten koordinointiin. Finlogic 
Oy:n tarjoamia uusia palveluita olivat 
muun muassa häiriönhallintaan liittyvät 
asiantuntijapalvelut.

Liikevaihto ja tulos 
Finrail-konsernin liikevaihto tilikaudella 
oli 36,6 miljoonaa euroa (2015: 36,9 
M€) ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa 
(1,7 M€). Konserni saavutti tulokselli-
sen tavoitteensa. Konsernin tilikauden 
voitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,3 M€). 
Liikevoittoprosentti nousi 4,5 prosentis-
ta 5,3 prosenttiin.

Finrail Oy:n liikevaihto tilikaudella 
oli 34,7 miljoonaa euroa (35,3 M€). 
Liikevaihto koostui kokonaisuudessaan 
Liikennevirastolle tuotettavista valtion 
rataverkon liikenteenohjauspalveluista 
ja niihin kiinteästi liittyvistä matkusta-
jainformaatio- ja suunnittelupalveluista. 
Liikevaihdon lasku johtuu operatiivisen 
kustannustehokkuuden parantumi-
sesta ja siitä syntyneen kustannushyö-
dyn hyvittämisestä asiakashinnassa. 
Hoidettavien liikennekokonaisuuksien 
määrä kasvoi samanaikaisesti, kun 
Kouvolan ja Tampereen ratapihojen ase-
tinlaitteiden hoito siirtyi asteittain yhtiön 
hoidettavaksi. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut
Konserni 

2016
Konserni 

2015
Konserni

2014
Emoyhtiö 

2016
Emoyhtiö 

2015
Emoyhtiö 

2014

Liikevaihto (milj. €) 36,6 36,9 36,0 34,7 35,3 36,0
Liikevoitto (milj. €) 1,9 1,7 1,6 1,9 1,8 1,6
Liikevoiton osuus liikevaihdosta (%) 5,3 4,5 4,6 5,5 5,0 4,6
Oman pääoman tuotto (%) 59,9 100,8 174,0 58,0 96,9 174,0
Omavaraisuusaste (%) 33,0 19,1 11,0 35,2 20,6 11,0
Kassavarat (milj. €) 7,5 9,2 6,1 6,6 8,5 6,1
Henkilöstömäärä keskimäärin 442 440 432 417 415 432

Oman pääoman tuotto-%:n laskennassa on käytetty taseen erien osalta tilikauden alun ja lopun keskiarvoa.  
Omavaraisuusaste-%:n laskennassa on käytetty taseen erien osalta tilikauden lopun arvoa.
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mahdollisten uudistusten läpiviemiseen 
ja kyky vastata monitoimijaympäristön 
vaatimuksiin.

Henkilöstö ja palkat
Konsernin palveluksessa työskenteli 
vuoden 2016 aikana keskimäärin 442 
henkilöä (440 hlöä). Yhtiön palvelukses-
sa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 
406 henkilöä (422). Henkilöstöstä mää-
räaikaisessa työsuhteessa oli ainoas-
taan yksi henkilö. Osa-aikaisia työnteki-
jöitä oli 28, mikä on 6,5 prosenttia koko 
henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä 
vuoden lopussa oli 46,7 vuotta. Miehiä 
oli henkilökunnasta 79 prosenttia (77 
%) ja naisia oli henkilökunnasta 21 pro-
senttia (23 %). Uusia työntekijöitä pal-
kattiin 42 henkilöä. Työsuhteita päättyi 
vastaavasti 48 kpl, joista suurin osa 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vuonna 
2016 uusia liikenneohjaajia koulutettiin 
28 henkilöä. Päätoimisesti operatiivises-
sa toiminnassa liikenteenohjauksessa, 
matkustajainformaatiossa, suunnitte-
lussa ja käyttökeskuksissa työskente-
li 391 henkilöä eli 91 prosenttia koko 
henkilökunnasta.

Yhtiön henkilöstö on perustanut 
henkilöstörahaston.

Konsernin tilikauden aikana maksetut 
palkat ja palkkiot olivat 23,1 miljoonaa 
euroa (23 M€). Johdon ja asiantuntijoi-
den tulospalkkiojärjestelmän perusteel-
la maksettujen tulospalkkioiden yhteis-
määrä on eritelty ja ilmoitettu tilinpää-
töksen liitetiedoissa. 

Yhtiön koko henkilöstö kuuluu yhti-
ön hallituksen vahvistaman tulos-
palkkiojärjestelmän piiriin. Henkilöstö 
on perustanut henkilöstörahaston. 
Tulospalkkiojärjestelmän perusteella 
voidaan maksaa palkkioita vain, jos yhti-
ön liikevoittotavoite saavutetaan, kuten 
vuonna 2016 tapahtui. Lisäksi edelly-
tetään, ettei yhtiön toiminnan johdosta 
ole tapahtunut vakavia onnettomuuk-
sia. Palkkiot määräytyvät sen mukaan, 
miten yhtiön hallituksen vahvistamat 
vuositavoitteet toteutuvat.

Turvallisuus
Konsernin yritysvastuussa keskeisellä 
sijalla on vastuu turvallisesta rautatielii-
kenteestä. Vuonna 2016 konsernin toi-
minnasta johtuen ei aiheutunut vakavia 
onnettomuuksia rautateillä ja toiminnan 
turvallisuuden taso pysyi aiempien vuo-
sien tasolla.

Yhtiö kiinnittää erityisesti huomiota 
liikenteenohjauksen laatuun ja riskien 

hallintaan. Turvallisuuden johtamis-
järjestelmää auditoidaan vuosittain 
ja suoritetaan turvallisuuteen koh-
distuvia katselmuksia ja toimintaan 
kohdistuu sekä asiakkaan että turval-
lisuusviranomaisten omavalvontaa. 
Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat 
muun muassa ratatyöprosessien tur-
vallisuuteen, puheviestinnän laatuun, 
osaamisen varmistamiseen täydennys-
koulutuksilla ja osaamiskatsastuksilla 
sekä työn kuormittavuuden ja vireystilan 
hallintaan.

Tieto- ja pelastusturvallisuuden osal-
ta toimintaa kehitettiin vuoden aikana 
merkittävin uudistuksin ja kouluttamal-
la henkilökuntaa.

Turvallisuutta on käsitelty tarkemmin 
vuosikertomuksessa.

Ympäristö
Konserni  julkaisee yr i tysvastuu-
rapor tin osana vuosiker tomusta. 
Ympäristövastuuta on käsitelty vuosi-
kertomuksessa. Konserni ei julkaise 
erillistä ympäristöraporttia.

Johto ja tilintarkastus
Finrail Oy:n hallitukseen kuuluivat 
kertomusvuotena puheenjohtajana 
Kimmo Mäki ja jäseninä Pia Björk, Yrjö 
Poutiainen, Kaija Sellman ja Jarmo 
Väisänen. Hallitus kokoontui tilikauden 
aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen 
jäsenille maksettiin yhteensä 126 
600,00 euroa palkkioina.

Konsernin tilintarkastajana toimi 
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. 
Päävastuullisena tilintarkastajana toimi 
Mikko Rytilahti.

Taloudellinen asema ja tulos
Konsernin taloudellinen asema on pysy-
nyt hyvänä. Konsernin taloudellinen 
tulos ja tila käyvät ilmi tuloslaskelmasta 
ja taseesta. Tulos osoittaa 360 639,93 
euron suuruisten verojen vähentämisen 
jälkeen voittoa 1 562 070,06 euroa.

Hallituksen esitys tuloksen 
käytöstä
Finrail Oy:n voitonjakokelpoiset varat 
ovat 3 133 563,76 euroa, josta tilikau-
den voitto on 1 545 509,41 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa jae-
taan 313,00 euroa osaketta kohden 
eli yhteensä 313 000,00 euroa, jolloin 
Finrail Oy:n vapaa oma pääoma voiton-
jaon jälkeen on 2 820 563,00 euroa.

Yhtiön liikevoitto tilikaudella oli 1,9 
miljoonaa euroa (1,8 M€).

 
Arvio toiminnan merkittävistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
Konsernin pääliiketoiminta liikenteen-
ohjaus on pääosin turvallisuuskriittistä. 
Ratatöiden määrä vilkasliikenteisillä rata-
osilla tulee lisääntymään. Turvalaitoksien 
uusimisessa on edelleen paljon tarpei-
ta. Finrail Oy:llä on rautatieliikenteen 
turvallisuuden johtamisjärjestelmä ja 
ammattitaitoinen henkilökunta, joilla 
osaltaan varmistetaan turvallinen liiken-
nöinti rataverkolla. Turvalaitoksia kehite-
tään yhteistyössä Liikenneviraston kans-
sa muun muassa ajonestoja lisäämällä. 
Toimintakertomusvuoden aikana alkanut 
Itä-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän 
uudistaminen tulee toteutuessaan paran-
tamaan liikenteenohjauksen laatua. 

Näkymät vuodelle 2017
Yhtiö ja Liikennevirasto käynnistivät 
uuden liikenteenohjaussopimuksen val-
mistelun toimintakertomusvuotena. Uusi 
solmittava sopimus tullee vastaamaan 
perusrakenteeltaan nykyistä sopimus-
ta ja on kestoltaan useampivuotinen. 
Perusliiketoiminnan liikevaihdon odo-
tetaan laskevan maltillisesti strategian 
mukaisesti seuraavalla tilikaudella. 

Toimintavuotena käynnistyi Itä-
Suomen kauko-ohjauksen uudistamis-
hanke, joka tulee jatkumaan seuraavina 
vuosina. TAKO-kauko-ohjausjärjestelmä 
otetaan käyttöön täydessä laajuudessa 
vuoden 2017 aikana. 

Nämä uudistukset vaikuttavat ohjaus-
keskusten lukumäärään ja sijoitteluun. 
Esimerkiksi Seinäjoen ohjauskeskus 
tulee lakkaamaan vuoteen 2018 men-
nessä ja pääosa henkilökunnasta siirtyy 
Tampereen ohjauskeskukseen. 

Yhtiöllä on kasvustrategia, jonka 
mukaisesti yhtiö tavoittelee liiketoimin-
nan kasvua. Kasvunäkymät kohdistuvat 
ratapihojen liikenteenohjaukseen ja laa-
jempaan kasvuun liikenteen hallinnan 
alueella. 

Liikennepolitiikassa on vireillä poik-
keuksellisen paljon uudistushankkeita. 
Eri liikennemuotojen liikenteenohjaus-
ten uudistamista on selvitetty osana 
liikenteen virastouudistuksen esiselvi-
tystä. Näiden selvitysten pohjalta mah-
dollisesti tehtävät uudistukset saattavat 
vaikuttaa toimintaan. Kilpailun vapautu-
misen myötä toimintaympäristöön tulee 
lähivuosina uusia toimijoita. Yhtiötä on 
kehitetty siten, että sillä on valmiudet 
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01.01.–31.12., euroa 2016 2015

LIIKEVAIHTO 36 625 538,25 36 859 934,82

Liiketoiminnan muut tuotot 40 000,00 0,00

Materiaalit ja palvelut

      Ulkopuoliset palvelut –3 050 579,79 –3 425 045,86

–3 050 579,79 –3 425 045,86

Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot –23 102 692,04 –22 988 242,36

      Henkilösivukulut

           Eläkekulut –4 167 427,08 –4 135 040,37

           Muut henkilösivukulut –1 275 272,50 –1 232 897,49

–28 545 391,62 –28 356 180,22

Poistot ja arvonalentumiset

      Suunnitelman mukaiset poistot –166 438,51 –123 750,00

–166 438,51 –123 750,00

Liiketoiminnan muut kulut –2 972 015,24 –3 279 330,47

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 931 113,09 1 675 628,27

Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

           Muilta 76,49 1 891,52

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

           Muille –8 479,59 –8 791,56

–8 403,10 –6 900,04

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 1 922 709,99 1 668 728,23

Tuloverot

      Tilikauden verot –360 639,93 –326 048,55

–360 639,93 –326 048,55

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 562 070,06 1 342 679,68

KONSERNITULOSLASKELMA
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31.12., euroa 2016 2015

VASTAAVAA

         PYSYVÄT VASTAAVAT

           Aineettomat hyödykkeet

                     Liikearvo 1 031 250,00 1 196 250,00

1 031 250,00 1 196 250,00

           Aineelliset hyödykkeet

                     Koneet ja kalusto 4 315,53 0,00

4 315,53 0,00

           Pysyvät vastaavat yhteensä 1 035 565,53 1 196 250,00

           VAIHTUVAT VASTAAVAT

           Lyhytaikaiset saamiset

                     Myyntisaamiset 190 868,72 46 574,10

                     Muut saamiset 210 277,00 210 277,00

                     Siirtosaamiset 316 769,29 303 370,08

717 915,01 560 221,18

           Rahat ja pankkisaamiset 7 520 551,59 9 233 138,34

           Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 238 466,60 9 793 359,52

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 274 032,13 10 989 609,52

 VASTATTAVAA

           OMA PÄÄOMA

           Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

           Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900,00 900,00

           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 496 613,25 753 933,57

           Tilikauden voitto (tappio) 1 562 070,06 1 342 679,68

           Oma pääoma yhteensä 3 062 083,31 2 100 013,25

           VIERAS PÄÄOMA

           Lyhytaikainen

                     Ostovelat 452 944,23 467 611,38

                     Muut velat 1 162 691,02 3 752 215,00

                     Siirtovelat 4 596 313,57 4 669 769,89

6 211 948,82 8 889 596,27

          Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 211 948,82 8 889 596,27

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 274 032,13 10 989 609,52

KONSERNITASE
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01.01.–31.12., euroa 2016 2015

LIIKEVAIHTO 34 657 743,08 35 284 760,35

Liiketoiminnan muut tuotot 40 000,00 0,00

Materiaalit ja palvelut

      Ulkopuoliset palvelut –3 034 183,59 –3 362 041,66

–3 034 183,59 –3 362 041,66

Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot –21 715 486,53 –21 863 479,19

      Henkilösivukulut

           Eläkekulut –3 916 582,93 –3 928 223,50

           Muut henkilösivukulut –1 226 725,74 –1 209 638,90

–26 858 795,20 –27 001 341,59

Poistot ja arvonalentumiset

      Suunnitelman mukaiset poistot –1 438,51 0,00

–1 438,51 0,00

Liiketoiminnan muut kulut –2 893 096,23 –3 163 719,25

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 910 229,55 1 757 657,85

Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

           Saman konsernin yrityksiltä 4 125,00 7 086,21

           Muilta 76,49 1 891,52

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

           Muille –8 281,70 –8 370,85

–4 080,21 606,88

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 1 906 149,34 1 758 264,73

Tuloverot

      Tilikauden verot –360 639,93 –326 048,55

–360 639,93 –326 048,55

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 545 509,41 1 432 216,18

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
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31.12., euroa 2016 2015

VASTAAVAA

           PYSYVÄT VASTAAVAT

           Aineelliset hyödykkeet

                     Koneet ja kalusto 4 315,53 0,00

4 315,53 0,00

           Sijoitukset

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

2 500,00 2 500,00

            Pysyvät vastavat yhteensä 6 815,53 2 500,00

           VAIHTUVAT VASTAAVAT

           Pitkäaikaiset saamiset

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

1 750 000,00 1 750 000,00

           Lyhytaikaiset saamiset

                     Myyntisaamiset 182 198,64 32 388,50

                     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 125,00 7 086,21

                     Muut saamiset 19 137,00 19 137,00

                     Siirtosaamiset 316 769,29 300 096,28

522 229,93 358 707,99

           Rahat ja pankkisaamiset 6 620 863,52 8 517 346,41

           Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 893 093,45 10 626 054,40

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 899 908,98 10 628 554,40

 VASTATTAVAA

           OMA PÄÄOMA

           Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

           Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 900,00 900,00

           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 587 154,35 754 938,17

           Tilikauden voitto (tappio) 1 545 509,41 1 432 216,18

           Oma pääoma yhteensä 3 136 063,76 2 190 554,35

           VIERAS PÄÄOMA

           Lyhytaikainen

                     Ostovelat 441 473,80 407 540,84

                     Muut velat 1 055 948,01 3 644 250,93

                     Siirtovelat 4 266 423,41 4 386 208,28

5 763 845,22 8 438 000,05

           Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 763 845,22 8 438 000,05

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 899 908,98 10 628 554,40

EMOYHTIÖN TASE
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Finrail Oy Konserni

01.01.–31.12., euroa 2016 2015 2016 2015

Liiketoiminnan rahavirta

   Myynnistä saadut maksut 40 569 789,56 46 944 731,02 43 034 010,86 49 217 996,56

   Liiketoiminnan muista tuotoista 
   saadut maksut 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00

   Maksut liiketoiminnan kuluista –34 464 073,00 –34 793 975,78 –36 298 220,11 –36 510 830,20

   alv-muutokset tilikaudella –7 019 011,14 –7 787 620,66 –7 464 991,40 –8 059 314,54

   Liiketoiminnan rahavirta ennen 
   rahoituseriä ja veroja –873 294,58 4 363 134,58 –689 200,65 4 647 851,82

   Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan    
   muista rahoituskuluista –8 281,70 –7 897,30 –8 479,49 –8 318,01

   Saadut korot liiketoiminnasta 76,49 1 891,52 76,49 1 891,52

   Maksetut välittömät verot –409 229,06 –223 801,32 –409 229,06 –223 801,32

   Liiketoiminnan rahavirta –1 290 728,85 4 133 327,48 –1 106 832,71 4 417 624,01

Investointien rahavirta

   Investoinnit aineellisiin 
   ja aineettomiin hyödykkeisiin –5 754,04 0,00 –5 754,04 0,00

   Myönnetyt lainat 0,00 –1 750 000,00 0,00 0,00

   Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 0,00 0,00 –1 320 000,00

   Investointien rahavirta –5 754,04 –1 750 000,00 –5 754,04 –1 320 000,00

Rahoituksen rahavirta

   Maksetut osingot ja muu voitonjako –600 000,00 0,00 –600 000,00 0,00

   Rahoituksen rahavirta –600 000,00 0,00 –600 000,00 0,00

Rahavarojen muutos –1 896 482,89 2 383 327,48 –1 712 586,75 3 097 624,01

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

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

Tarkistus –1 896 482,89 2 383 327,48 –1 712 586,75 3 097 624,01

RAHOITUSLASKELMA
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA 
KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät 
Konsernin pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoonsa 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
 
Konsernin rahoitusomaisuus on arvostettu nimellisarvoonsa 
tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
 
Konsernin vieras pääoma on arvostettu nimellisarvoonsa. 
 
Suunnitelman mukaisten poistojen 
perusteet ja niiden muutokset 
Konsernin omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinta-
meno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. 
Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon 
erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.   
 
 
Hyödykeryhmä  Poisto-%  Menetelmä 
Liikearvo  12,5 % / 8 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 rahavirta on esitetty 
suoraa esittämistapaa noudattaen.

euroa Emoyhtiö Emoyhtiö

Lainat ja saamiset konserniyhtiöiltä 2016 2015

Pitkäaikaiset lainasaamiset 1 600 000,00 1 650 000,00

Pitkäaikaiset pääomalainasaamiset 150 000,00 100 000,00

Siirtosaamiset 4 125,00 7 086,21

Konserniyhtiöt 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.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsernitiedot
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Emoyhtiö Emoyhtiö

01.01.–31.12., euroa 2016 2015

Hallituksen jäsenten palkkiot 99 600,00 92 100,00

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 27 000,00 23 400,00

Hallituksen palkkiot yhteensä 126 600,00 115 500,00

Johtoryhmän veronalainen ansio pl. tulospalkkiot 759 349,62 716 800,29

Johtoryhmän tulospalkkiot 145 074,22 159 093,00

Johtoryhmän palkat ja palkkiot yhteensä 904 423,84 875 893,29

Toimitusjohtajan veronalainen ansio  
pl. tulospalkkiot 209 452,82 208 061,85

Toimitusjohtajan tulospalkkiot 50 584,72 75 787,00

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot yhteensä 260 037,54 283 848,85

Tilintarkastajien palkkiot

Lakisääteinen tilintarkastus 21 500,00 22 806,00

Siirtosaamisten olennaiset erät 2016 2015 2016 2015

Eläke- ja muiden sivukulujen saamiset 162 862,50 0,00 162 862,50 0,00

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

Muut siirtosaamiset 53 906,79 203 370,08 53 906,79 200 096,28

153 906,79 303 370,08 316 769,29 300 096,28

Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö

Muutokset käyttöomaisuudessa 2016 2015 2016 2015

Liikearvo

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 1 196 250,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 1 320 000,00

Poistot tilikauden aikana –165 000,00 –123 750,00

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

Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0,00 0,00 0,00 0,00

Lisäykset tilikauden aikana 5 754,04 0,00 5 754,04 0,00

Poistot tilikauden aikana –1 438,51 0,00 –1 438,51 0,00

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

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 500,00 2 500,00

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 500,00 2 500,00

31.12., euroa
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö

Oman pääoma erittely 2016 2015 2016 2015

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) 2 096 613,25 753 933,57 2 187 154,35 754 938,17

Osingonjako edellisiltä tilikausilta –600 000,00 0,00 –600 000,00 0,00

Tilikauden voitto (tappio) 1 562 070,06 1 342 679,68 1 545 509,41 1 432 216,18

Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 3 058 683,31 2 096 613,25 3 132 663,76 2 187 154,35

Oma pääoma yhteensä 3 062 083,31 2 100 013,25 3 136 063,76 2 190 554,35

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2016 2015 2016 2015

Voitonjakokelpoiset varat tilikauden 
lopussa 3 059 583,31 2 097 513,25 3 133 563,76 2 188 054,35

Siirtovelkojen olennaiset erät 2016 2015 2016 2015

Jaksotetut henkilöstökulut 4 337 092,84 4 385 653,83 4 111 019,00 4 119 092,60

Jaksotetut yhteisöverot 48 871,69 94 460,82 48 871,69 94 460,82

Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista 210 349,04 189 655,24 106 532,72 172 654,86

4 596 313,57 4 669 769,89 4 266 423,41 4 386 208,28

31.12., euroa
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HENKILÖSTÖ

Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö

2016 2015 2016 2015

Palveluksessa oli tilikauden
aikana keskimäärin 442 440 417 415

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

euroa Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö

Vuokravastuut, vakuustalletukset 
ja muut takaukset 2016 2015 2016 2015

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

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

Eläkevastuut 2016 2015 2016 2015

Lisäeläkevastuut 57 899,00 58 478,00 57 899,00 58 478,00

Leasingvastuut 2016 2015 2016 2015

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,00 1 953,33 0,00 1 953,33

Myöhemmin maksettavat 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti: 2016 2015

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.

YHTIÖN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ OSAKELAJEITTAIN JA KUTAKIN OSAKETTA 
KOSKEVAT YHTIÖJÄRJESTYKSEN PÄÄASIALLISET MÄÄRÄYKSET

PÄÄOMALAINAT    
    
Finrail Oy on myöntänyt osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa Finlogic Oy:lle 
yhteensä 150 000,00 euroa. Lainalle ei ole annettu vakuutta ja se voidaan 
maksaa pois ainoastaan mikäli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen 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.    
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA

Tuloslaskelma   atk-lista
Tase    atk-lista
Pääkirja    atk-lista
Päiväkirja   atk-lista
Tilikartta   atk-lista
Tasekirja    nidottu

TOSITELAJIT

OKO, pankkitositteet    tositelaji 1   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
Alkusaldot/Tilinpäätösviennit   tositelaji 90   atk-järjestelmä
Myyntilaskutositteet    tositelaji 100   atk-järjestelmä
Ostolaskunumero     tositelaji 150   atk-järjestelmä
Ostolaskujen suoritukset    tositelaji 300   atk-järjestelmä
Liitetietotositteet    tositelaji Lta   atk-järjestelmä

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2017

Kimmo Mäki     Pia Björk
hallituksen puheenjohtaja    hallituksen jäsen

Jarmo Väisänen     Yrjö Poutiainen
hallituksen jäsen     hallituksen jäsen

Kaija Sellman     Pertti Saarela
hallituksen jäsen     toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2017

Ernst & Young Oy, tilitarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT, JHTT

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET



Finrail Oy 
Esterinportti 2 C 
00240 HELSINKI

viestinta@finrail.fi  
www.finrail.fi




