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VR-konsernin henkilöstörahasto

• Henkilöstörahasto on yrityksen työntekijöiden omistama rahasto, 

jonka tarkoituksena on yrityksen työntekijöilleen maksamien 

palkkioiden hallinnointi, sijoittaminen ja maksaminen rahaston 

jäsenille

• VR-konsernin henkilöstörahasto on aloittanut toimintansa vuonna 

2007

• Rahaston toimintaa sääntelee Henkilöstörahastolaki

• Rahaston toiminnasta päättää rahaston hallitus ja valtuusto

• Yhtiö päättää vuosittain kulloinkin sovellettavasta, 

henkilöstörahastoeriä kerryttävästä palkkiojärjestelmästä
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Rahaston vuosikello
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Rahaston hallitus ja valtuusto

Hallitus

• Rahastoa edustaa jäsenistön keskuudestaan 

valitsema hallitus

• Hallitus huolehtii henkilöstörahaston hallinnon ja 

varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä

Rahaston hallituksen kokoonpano (2015-2017)

• Jyrki Fahlström, puheenjohtaja

• Samu Malvikko, varapuheenjohtaja

• Erkki Lindström

• Lea Sahala

• Esko Pohjola

• Niina Huuhilo
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Valtuusto

• Ylintä päätösvaltaa rahastossa käyttää 

jäsenistön keskuudestaan valitsema valtuusto

• Valtuusto vahvistaa mm. rahaston 

tilinpäätöksen, valitsee hallituksen jäsenet, 

hyväksyy rahaston säännöt sekä käsittelee muut 

hallituksen esittämät asiat

• Valtuuston toimikausi neljä vuotta

• Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan rahaston 

säännöissä määriteltyjen henkilöstöryhmien 

edustajista

• Kullakin henkilöstöryhmällä on valtuustossa 2 

paikkaa alkavaa ensimmäistä 1500 henkilöä 

kohden, lisäksi 1 lisäpaikka jokaista seuraavaa 

alkavaa 1500 henkilöä kohden

• Valtuuston puheenjohtajana toimii Jan Nylund



Jäsenyys rahastossa

• Rahastoon kuuluvaan yhtiöön työsuhteeseen tuleva henkilö tulee rahaston jäseneksi 

työsuhteensa perusteella – jäseneksi ei erikseen liitytä

• Jäsenyys rahastossa alkaa, kun työsuhde on yhdessä tai useammassa jaksossa 

kestänyt yhteensä kuusi (6) kuukautta

• Johdon / esimiesten ja asiantuntijoiden palkitsemisjärjestelmään kuuluvat työntekijät 

eivät ole rahaston jäseniä

• Jäsenyys rahastossa päättyy, kun työsuhde rahastoon kuuluvaan yhtiöön on päättynyt 

ja rahasto-osuus on kokonaisuudessaan maksettu jäsenelle

• Jäsen, joka siirtyy konsernissa sellaiseen yhtiöön, joka ei kuulu henkilöstörahastoon 

tai johdon/esimiesten ja asiantuntijoiden palkkiojärjestelmään, voi hän halutessaan 

jäädä rahastoon lepääväksi jäseneksi enintään viideksi vuodeksi siirtopäivästä lukien

• Lepäävän jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen nostaa vuosittain rahasto-

osuudestaan enintään vastaavan määrän, joka on nostettavissa jäsenyyden 

kestäessä
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Henkilöstörahastoerän ja sijoitustoiminnan 
tuottojen jakaminen jäsenosuuksiin
• Yhtiöiden rahastolle suorittamat henkilöstörahastoerät jaetaan yhtiön 

palkkiojärjestelmän määrittelemiin mittariyksiköihin

• Mittariyksiköiden sisällä henkilöstörahastoerä jaetaan jäsenten 

jäsenosuuksiin palkkioerän ansainta-ajanjakson aikana jäsenelle 

kertyneen säännöllisen henkilökohtaisen työajan suhteessa (aika, 

jolta jäsenelle on maksettu palkkaa)

• Mikäli jäsenen yhdenjaksoinen sairausloma ylittää kolme (3) 

kuukautta, ei jäsenellä ole oikeutta rahasto-osuuteen tämän 

ylittävältä ajalta

• Henkilöstörahaston sijoitustoiminnasta kertyneet tuotot jaetaan 

jäsenille heillä rahaston tilikauden aikana keskimäärin olleiden 

rahasto-osuuksien suhteessa
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Rahasto-osuuden maksaminen – Työsuhteen 
jatkuessa
• Rahastoon kertyneitä varoja voi nostaa kerran vuodessa 

rahaston maksupäivänä (30.9)

• Nostosta on ilmoitettava vuosittain nostoilmoitusaikana. 

Nostoilmoitusaika alkaa jäsenkirjeiden julkaisusta ja päättyy n. 

2 viikkoa ennen rahasto-osuuksien maksupäivää

• Nostettavissa olevan osuuden voi jättää myös nostamatta ja 

jättää osuuden rahastoon sijoitettavaksi

• Nostamatta jätetyt osuudet jäsen voi nostaa myöhempinä 

vuosina niille kertyneiden sijoitusten tuottojen kanssa
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Rahasto-osuuden maksaminen – Työsuhteen 
päättyessä
• Työsuhteen päättyessä jäsenelle maksetaan 

rahasto-osuus kokonaisuudessaan

• Henkilöstörahasto-osuus maksetaan neljän 
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymistä 
seuraavasta rahaston tilinpäätöspäivästä

• Jäsenellä on oikeus nostaa rahasto-
osuutensa haluamansa suuruisissa erissä 
työsuhteen päättymistä seuraavana neljänä 
vuosittaisena rahasto-osuuksien 
maksupäivänä, jos hänen työsuhteensa on 
päättynyt:

• taloudellisilla tai tuotannollisilla 
irtisanomisperusteilla

• lomautuksen jatkuttua yhdenjaksoisesti 
vähintään 90 päivää

• eläkkeelle siirtymisen johdosta.
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Henkilöstörahaston sijoitustoiminta

• Henkilöstörahastolaki määrittää, että rahaston on 

sijoitettava varansa:
• Varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla

• Siihen yritykseen, jonka palveluksessa sen jäsenet ovat tai sen kanssa 

samaan konserniin kuuluvaan yritykseen

• Varat on sijoitettava siten, että henkilöstörahastolla on jäsenten rahasto-

osuuksien nosto-oikeuksiin nähden riittävä maksuvalmius

• Rahaston varainhoito on ulkoistettu kolmelle 

varainhoitajalle (Nordea, FIM ja OP), joiden toimintaa 

hallitus seuraa säännöllisesti
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VR-konsernin henkilöstörahasto lukuina

• VR-konsernin henkilöstörahasto on aloittanut toimintansa vuonna 2007

• Yhtiö on maksanut rahastoon sen toiminta-aikana yhteensä 24,6 M€

palkkioeriä (31.12.2016)

• Rahaston jäsenet ovat nostaneet rahastosta yhteensä 18,3 M€ ja rahaston 

sijoitustoiminta on tuottanut pääomalle lisäarvoa yhteensä 5,5 M€. 

Euromääräinen tuotto vastaan keskimäärin +5% vuotuista tuottoa 

(31.12.2016)

• Rahaston sijoitusvarallisuus on 31.12.2016 arvolla yhteensä 11,6 M€

• Henkilöstörahaston jäsenet ovat saaneet merkittävää lisäetua rahastointiin 

liittyvästä verovapaudesta ja rahastosta tehtävien palkkio-osuuksien 

nostoihin liittyvästä 20%:n verovapaasta osuudesta
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Jäsenpalvelun yhteystiedot

Henkilöstörahaston hallinnointipalvelusta vastaa 

Elite Palkitsemispalvelut Oy

Rahaston verkkopalvelu www.elitevarainhoito.fi/vr

Jäsenpalvelu puhelimitse 020 155 8660

(ma-pe 09.00-17.00)

Rahaston sähköposti jasenpalvelu@elitevarainhoito.fi
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Tärkeää tietoa
Materiaalin laatija: Elite Varainhoito Oyj (jäljempänä ”Elite”, 1918955-2), toimiala: Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Elite 

harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamaa toimintaa. Elite Varainhoito -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Elite Laki Oy (2627314-6, lakiasiainpalvelut), Elite Life Oy 

(2377248-4, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Rahastohallinto Oy (2179399-4, sijoitusrahastotoiminta, vaihtoehtorahastotoiminta), Elite Vakuutuspalvelu Oy (2278762-5, vakuutusasiamiestoiminta), Elite 

Palkitsemispalvelut Oy (2753892-7, henkilöstörahastot) sekä EPL Rahastot Oy (2529814-9, pääomarahastotoiminta).

Elite Varainhoito Oyj tarjoaa sijoituspalveluitaan sidonnaisasiamiestensä kautta, jotka toimivat Elite Varainhoito Oyj:n vastuulla ja lukuun tarjotessaan sijoituspalveluita.  Siltä osin, kun materiaalissa viitataan 

sijoitussidonnaisiin tai muihin vakuutuksiin, materiaalin on laatinut Elite Vakuutuspalvelu Oy. Elite Vakuutuspalvelu Oy tekee yhteistyötä itsenäisten Eliten toimintatapaan sitoutuneiden vakuutusedustajien 

kanssa, jotka vastaavat toiminnastaan itse. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan verotukseen tai juridiseen neuvontaan, on materiaalin laatinut Elite Laki Oy. Siltä osin kuin materiaalissa viitataan 

henkilöstörahastoihin tai palkitsemista koskevaan konsultointiin, on materiaalin laatinut Elite Palkitsemispalvelut Oy.

Pääkonttorin osoite: Eteläesplanadi 22 A, (2. krs), 00130 Helsinki. Asiakaspalvelu 0201 558 610, www.elitevarainhoito.fi. Yhtiöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 

Yhtiöiden toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki), www.finanssivalvonta.fi), lukuun ottamatta Elite Laki Oy:tä ja Elite Palkitsemispalvelut Oy:tä. Elite 

Palkitsemispalvelut Oy:n henkilöstörahastoja valvova viranomainen on Työ- ja elinkeinoministeriö (Aleksanterinkatu 4, Helsinki, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, www.tem.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. 

Elite ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski, ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä 

näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan 

käytetyn datan oikeellisuus, Elite ei vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee 

tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan Eliten valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen 

riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin 

valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin 

kohteena olevista rahoitusvälineistä, markkinoista tai sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden, markkinoiden tai sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa 

www.elitevarainhoito.fi. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tämä katsaus on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole 

oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman Eliten suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Elitelle ja kaikki 

oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa 

rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

Eliten edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.

Eliten pääasiallinen palvelukieli on suomi. Ruotsin- ja englanninkieliset materiaalit ovat käännöksiä suomenkielisestä versiosta ja saattavat sisältää käännösvirheitä, joista Elite ei ota vastuuta.
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