
1. a) VR-Yhtymä Oy b) 100 %

2. Perustoimialana henkilöliikenne rautateillä ja autoilla, tavaraliikenne rautateillä ja
autoilla ja muut logistiikkapalvelut sekä ratojen ja infran suunnittelu, rakentaminen ja
kunnossapito. Perustoimialaa tukevana toimialana catering- ja ravintolatoiminta,
telepalvelut ja kiinteistöliiketoiminta.

3.  Vuosikertomus (kts liite)

4. Palkitsemisjärjestelmä:

VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän.
Kannustinjärjestelmää on viimeksi tarkistettu konsernin hallituksen päätöksillä
22.12.2009 ja 13.3.2010. Kannustinjärjestelmä koostuu lyhyen tähtäimen
kannustinjärjestelmästä ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän
perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin
kuin kannustinjärjestelmien tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä
muut hallinnointisäännöt.

Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen.
Järjestelmän mukaan hallitus voi muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion
maksua, milloin se on yrityksen edun mukaista.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän järjestelmän tarkastelujakso on yksi vuosi.
Järjestelmä jakaantuu viiteen organisaatiotasoon (L1-L7) ja 8 palkkioluokkaan.
Järjestelmään kuuluu noin 400 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2 -
tasoon konsernin muu johtoryhmä (9 henkilöä), L 3 -tasoon suurempien
tulosyksiköiden muu johto (25 henkilöä). Muu tulospalkkiojärjestelmän piirissä oleva
tulosvastuullinen johto ja asiantuntijat kuuluvat L4-L5 -tasoihin (yhteensä 365
henkilö). Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.
Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan
vuosittain siten, että mittareita on 4-6 Konsernin/yksikön liikevoitto on mittarina
tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60-10 % ja muiden strategiaa ja
yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40-90 % Lyhyen
tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet ovat
vuosipalkasta laskettuna vuositasolla seuraavat: L1 -taso (40 %), L 2 -taso 30-25
%, L 3 -taso 25-20 %, L4 -taso 20 -15 % ja L 5 -taso 10 %.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

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

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat organisaatiotasot
L1-L3 eli yhteensä 35 henkilöä. Järjestelmää on tarkoitus laajentaa koskemaan noin
50 henkilöä.  Järjestelmän mittausjakso on 3 vuotta (2010-2012) ja
ansaintamittarina kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Pitkän tähtäimen
kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiot ovat vuosipalkasta laskettuna



vuositasolla seuraavat: L1 -taso 80 %, L 2-taso 80 - 70 %, L 3-taso 40 - 30 %.
Kolmen vuoden ansaintajakson teoreettinen enimmäismäärä saadaan, kun edellä
mainitut prosenttiluvut kerrotaan kolmella.

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

5. a) Mikael Aro 1.7.2009 alkaen

b). Toimitusjohtajalle maksettu palkka, palkkiot ja muut etuudet:

Toimitusjohtaja aloitti 1.7.2009. 1.7.2009 - 31.12.2009 toimitusjohtajalle
maksettu palkka oli 222 000. Vuosibonuksia tai muita palkkioita ei vuonna 2009
maksettu. Toimitusjohtajan peruspalkka on 37 000 euroa/kk. Toimitusjohtajan
kuuluu lisäksi kohdassa 4 mainittuihin kannustinjärjestelmiin.

c) Toimitusjohtajalle ei maksettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai
osakeperusteisia oikeuksia.

d) Muulle johdolle maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet:

Konsernin uuden organisaatiorakenteen mukaiselle johtoryhmälle (10 henkilöä)
maksetut palkat tilikaudella 2009 ovat 1,48 milj. euroa. Lisäksi heille maksettiin
tulospalkkioina 0,36 milj. euroa.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet:

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta -) ja
eläke. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama(vuosimaksu 9 605 euroa)
henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman
varalta.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka:

Toimitusjohtajan irtianomisaika on 6 kk, jolta ajalta maksetaan normaali
palkkaus.

Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kk:n palkkaa vastaava erokorvaus, jos
toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.

6  a) Hallituksen kokoonpano (yhtiökokous 25.3.2010):
Lauri Ratia, puheenjohtaja
Christer Cranskog, varapuheenjohtaja
Maaret Heiskari
Lauri Ihalainen
Antti Mäkelä
Soili Suonoja



Arja Talma
Markku Tapio

b) Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
Hallituksen puheenjohtaja                      54 750 euroa/vuosi
Hallituksen varapuheenjohtaja               25 800 euroa/ vuosi
Hallituksen jäsen  22 800 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa/kokous
(yhtiökokous 25.3.2010).

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkioina vuonna 2009 kaikkiaan 428 000
euroa.

7.  Muun henkilöstön palkitseminen:

VR-konsernissa on henkilöstörahasto, johon VR:n henkilökunta kuuluu.


