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Suomen Rahapaja 
lyhyesti

Suomen Rahapaja on Pohjoismaiden 
ja Baltian johtava rahapaja. Se 
suunnittelee, markkinoi ja lyö rahaa. 
Yhtiön omistaa Suomen valtio.

Suomen Rahapaja -konserni koostuu sataprosent-
tisesti omistamastaan ab Myntverket:sta ja viisi-
kymmentäprosenttisesti omistetuista Det Norske 
Myntverket as:sta ja Nordic Moneta Oy:sta sekä 
Suomen Rahapaja Oy:sta.

Suomen Rahapaja Oy valmistaa metallisia käyt-
törahoja, juhla- ja erikoisrahoja, rahasarjoja, mita-
leja, kunniamerkkejä ja koruja. Vuonna 2010 tu-
lee kuluneeksi 150 vuotta, kun yhtiö perustettiin 
keisari Aleksanteri II:n päätöksellä. Juhlavuoden 
aikana Suomen Rahapaja julkistaa viisi uutta juh-
larahaa, avaa verkkokaupan ja lokakuussa suoma-
laisilla on mahdollisuus tutustua kolikoiden val-
mistamiseen Heurekassa avautuvassa näyttelyssä. 
Lisää tietoa juhlavuoden tapahtumista löytyy si-
vustoltamme osoitteesta www.suomenrahapaja.fi.

Suomen Rahapajan arvot ovat:

Luotettava: Suomen Rahapaja on ylpeä hyvästä 
maineestaan, ja pitää aina sen, minkä lupaa. Sen 
luotettavuus rakentuu osaamiselle ja pitkäjäntei-
selle toiminnalle.

Nopea: Suomen Rahapaja näkee asiat nopeasti, 
ja se reagoi nopeasti. Se hakee aktiivisesti uusia 
mahdollisuuksia ja ymmärtää niitä. Se on tehokas 
kaikissa tekemisissään.

Rohkea: Suomen Rahapaja uskaltaa kokeilla ja 
kehittyä. Se uskaltaa nauttia onnistumisesta ja 
osaa ottaa opikseen epäonnistumisesta. Suomen 
Rahapaja ei sano kategorisesti: ”Ei!” Se kuuntelee 
ja ajattelee kuulemaansa.

Helposti lähestyttävä: Suomen Rahapaja on ai-
dosti kiinnostunut asiakkaistaan ja välittää heistä. 
Se ei ole hierarkkinen tai autoritaarinen. Suomen 
Rahapaja kuuntelee ja vastaa.

Omanarvontuntoinen: Suomen Rahapaja on po-
sitiivisesti ylpeä osaamisestaan. Suomen Rahapa-
ja arvostaa itseään ja muita, ja se herättää tervettä 
kunnioitusta kilpailijoissaan.

Missio: Suomen Rahapaja antaa rahalle arvon.

Visio: Suomen Rahapajan on maailman 
arvostetuin rahapaja.

Strategia: Suomen Rahapajan strategian ydin on 
vahva käyttörahaliiketoiminta eli käyttökolikoi-
den lyöminen. Ydintä tukee keräilyliiketoiminta, 
joka on kasvanut voimakkaasti. Suomen Rahapaja 
on Pohjoismaiden johtava kunniamerkkien ja mi-
talien valmistaja.

Yhtiön maine perustuu tyytyväisiin asiakkai-
siin, motivoituneeseen henkilökuntaan, erin-
omaiseen osaamiseen niin designin, teknologian 
kuin projektinhallinnankin osalta.

Tärkeimmät 
tunnusluvut
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Toimitusjohtajan katsaus

Matkalla 
uuteen

Muutos leimasi Suomen Rahapajan 
vuotta 2009. Muutos on yhtiön oma 
valinta hakea uutta ja dynaamisempaa 
suuntaa ja tapaa toimia. Muutos 
vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Emoyhtiön, Suomen Rahapaja Oy:n tuloskehitys 
ja toiminnan suunta on selvästi positiivinen, kon-
sernin tulos jää tappiolliseksi talouden globaalis-
ta laskusuhdanteesta johtuen. Suomen Rahapajan 
kannalta vuosi oli silti hyvä. Saimme käynnistet-
tyä merkittäviä asioita.

Käyttörahat
Käyttörahojen liiketoiminnan kasvu oli vuo-
den 2009 myönteinen asia. Käyttörahat-liike-
toimintayksikkö ylitti ennusteet ja tavoitteet. 
Suomen Rahapaja löi 1,3 miljardia kolikkoa vuo-
dessa. Menestys on seurausta määrätietoisesta 
kansainvälistymisestä.

Kansainvälisissä keskuspankkien tarjouskil-
pailuissa kilpailu rahapajojen kesken on koven-
tunut. Euroopassa on paljon ylikapasiteettia, jo-
ka kiristää kilpailua tarjoustöistä. Rahapajojen 
omistuspohjat vaihtelevat, myös se vaikuttaa kil-
pailuun. Käsitykset katteesta ja kannattavuudesta 
ovat hyvin erilaisia.

Tämän vuoden aikana olemme saaneet hy-
vän kuvan globaalista käyttörahabisneksestä. Uu-

sia asiakkuuksia olemme saaneet Afrikasta, Lä-
hi-idästä ja Latinalaisesta Amerikasta. Samalla 
olemme kasvattaneet Suomen Rahapajan tunnet-
tuutta maailmalla.

Keräilytuotteet
Perinteisten juhlarahojen markkinointiin vaikuttaa 
kaksi seikkaa: Markkinat ovat lähes kokonaan ko-
timaiset ja toimintaympäristö tarkkaan säännelty.

Kotimaan heikkoa kysyntää korjasi uusien ke-
räilytuotteiden menestys muun muassa Venäjällä 
ja Aasiassa. Suomen Rahapajan itse suunnittele-
mat kaksi rahasarjaa näyttivät, että kansainvälisty-
misellä myös keräilytuotteille voidaan luoda huo-
mattavasti suurempi kysyntä. Rahat julkaistiin 
Fidžin saaritasavallassa dollariarvoisina.

Vuoden 2009 aikana valmisteltiin Keräilytuot-
teet-liiketoimintayksikön organisaatiomuutos. 
Uusi organisaatio, jossa palkitsemistuotteet su-
lautettiin osaksi Keräilytuotteet-organisaatiota 
astui voimaan 1.1.2010.

Tytäryhtiöt
Taantuma näkyy konsernin tuloksessa, mutta sii-
tä huolimatta keräilytuotteiden kysynnän jyrkkä 
lasku kotimaassa oli yllätys. Juhla- ja keräilyraho-
jen myynnistä vastaavan tytäryhtiö Nordic Mone-
ta Oy:n liikevaihto putosi. Yhtiössä käynnistettiin 
vuoden aikana isoja projekteja, jotka heikensivät 

Toimitusjohtaja ●●

Maarit Aarni-Sirviö.

4 Suomen Rahapaja



sen kykyä hallita myyntiä ja toimituksia. Yhdis-
tettynä taantumaan ja kuluttajakysynnän heikke-
nemiseen se pudotti tulosta huomattavasti. Nor-
dic Moneta Oy on tienhaarassa ja vuosi 2010 
merkitsee yhtiölle uusia muutoksia.

Ruotsissa ab Myntverketissa ei vuoden 2009 
aikana tehty käyttörahoja. Toiminta keskittyi pai-
kallisesti jalometallimitalien tuotantoon sekä joi-
hinkin vientiprojekteihin.

Norjassa Det Norske Myntverketissa toimin-
nan painopiste oli kotimaan käyttörahatuotan-
nossa sekä vientituotteissa keskityttiin erityi-
sesti Mandela-mitaleihin sekä muihin Nobelin 
rauhanpalkintoon liittyviin mitaleihin.

Muutos
Kilpailuetua haastavilla markkinoilla haemme 
muutoksella. Muutos kulminoituu tykes-hank-
keeseen. Lähes kaksi vuotta kestävällä projektil-
la Suomen Rahapajalle haetaan uusi osaamisen 
ja tekemisen kulttuuri. Koko henkilöstö osallis-
tuu hankkeeseen. Näkyvin muutos hankkeesta 
oli vuoden aikana käydyt toimihenkilöiden kehi-
tyskeskustelut. Vuoden 2010 aika kaikki Suomen 
Rahapajan työntekijät osallistuvat kehityskeskus-
teluun. Muutos on hyvin syvä ja varmasti haasta-
va myös henkilöstölle.

Muutosta on myös Suomen Rahapajan uusi il-
me. Suomen Rahapaja palasi 150 vuotta vanhaan 

nimeensä. Nimenmuutoksen yhteydessä joudum-
me miettimään, mitä olemme ja mitä haluamme 
olla tulevaisuudessa. Me olemme pohjoismainen 
yritys joka toimii globaaleilla markkinoilla, ra-
kennamme itsemme sen mukaan. Oma sisin pitää 
näkyä ulkoasussa. Siksi uudessa logossamme on 
moderni leijona.

Tulevaisuus
Tavoitteemme on olla viiden vuoden kulut-
tua maailman arvostetuin rahapaja. Kovenevas-
sa kilpailussa menestystekijämme muodostuvat 
yhtiön koosta, osaamisesta, ja ymmärryksestä. 
Olemme riittävän suuri hoitamaan isot tilaukset. 
Meillä on osaava henkilökunta, erinomainen de-
sign, moderni teknologia ja projektinhallinta. Me 
ymmärrämme asiakkaan tarpeet, myös ääneen 
lausumattomat.

Meillä on edellytykset hyvään vuoteen. Asia-
kaspohja on vakaa ja kasvaa vielä vuoden aikana. 
Uudet markkina-alueet ovat selkeä mahdollisuus 
toiminnan kasvattamiseen.

Tuotekehityksessä on käynnissä erinomaisia 
projekteja. Avaamme keväällä Suomen Rahapa-
jan oman verkkokaupan. Kaupassa on myynnissä 
kaikki omat tuotteemme: juhla- ja keräilyrahat ja 
korut. Se tuskin vielä ensimmäisenä vuonna kas-
vattaa liiketoimintaa, mutta se on kertoo meistä, 
että olemme moderni yritys.

68 % 71 %Viennin osuus 
liikevaihdosta

Suomen Rahapaja -konserni Suomen Rahapaja Oy
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Brändiuudistus

Syntyjään suomalainen, 
luonteeltaan pohjoismainen, 
toiminnaltaan kansainvälinen

Brändiuudistus käynnistyi Suomen 
Rahapajassa vuonna 2009. Yhtiön 
historian vuoksi brändiasiat eivät 
ole olleet ajankohtaisia Suomen 
Rahapajassa aikaisemmin.

Suomen Rahapaja oli valtiovarainministeriön vi-
rasto vuoteen 1993 asti. Euroon siirtyminen vei 
kaiken huomion yhtiössä 1990-luvulla, eikä valti-
onyhtiöissä silloin muutenkaan pohdittu mieliku-
via tai brändejä. Tilanne kuitenkin muuttui, kun 
Suomen Rahapajasta tuli eurouudistuksen myötä 
toimija kansainvälisille käyttörahamarkkinoille.

Suomen Rahapaja oli 2000-luvulla tilanteessa, 
jossa yhtiön ilme oli villiintynyt ja brändin ole-
musta oli syytä arvioida perinpohjaisesti. Miksi 
Suomen Rahapaja on olemassa? Mitä se edustaa? 
Miltä se näyttää yhteistyökumppaneiden, asiak-
kaiden tai kilpailijoiden silmissä?

Suomen Rahapajan vahvuudet nostettiin esiin 
brändistrategiassa. Suomalaisuus ja pohjoismai-
set arvot ovat pohja, jolle rakennettiin positio ja 
arvolupaus Suomen Rahapajasta kansainvälise-
nä vientiyrityksenä. Se on syntyjään suomalainen, 
pohjoismaiseksi kasvanut ja toiminnaltaan kan-
sainvälinen rahapaja.

Brändiuudistuksen avulla tavoitellaan isom-
paa osuutta markkinoilta. Kilpailu Euroopassa on 
kiristynyt vuosi vuodelta, alalla on myös paljon 
ylikapasiteettia. Kehittyvissä talouksissa monet 
maat ovat vielä ilman käyttörahoja. Se tarkoittaa 
mahdollisuutta kasvattaa liiketoimintaa merkit-
tävästi. Mielikuva on tärkeä. Suomen Rahapajan 
tekninen osaaminen on kansainvälisesti huip-
putasoa. Uudistuksella se tuodaan esiin entistä 
selvemmin.

Osana brändityötä Suomen Rahapaja uudisti 
ilmeensä. Vanhan liikemerkin runsaudensarvi sai 

995 
Ruotsin rahapajan 
toiminta alkaa

1686 
Norjan rahapajan 

toiminta alkaa
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mennä, kun moderni leijona tuli kuvaamaan suo-
malaista rahapajaa. Ulospäin näkyvin osa ilmeestä 
ovat uudet verkkosivut. Merkki muutoksesta oli 
myös nimenvaihdos. Suomen Rahapaja otti takai-
sin käyttöön 150 vuotta vanhan nimensä.

Suomen Rahapajasta 
merkkituote

Suomen Rahapajassa on käynnissä iso muutos 
monella tasolla, josta brändin uudistaminen on 
vain osa. Muutoksen keskellä on joskus vaikea 
nähdä, mihin ollaan menossa tai uskoa, että on 
menossa oikeaan suuntaan. Brändin kautta mää-
ritellyt asiat pitävät päämäärän ja tavoitteet sel-
keinä ja näkyvissä kaikille. Siksi brändiuudistuk-
sella on myös suuri merkitys yhtiön sisällä. Se 
auttaa henkilöstöä ymmärtämään muutosta ja si-
säistämään se. Se näyttää, kuinka kaikkien panos 
on tärkeä menestyksen rakentamisessa.

Brändiuudistuksellaan Suomen Rahapaja kuu-
luu toimialansa edelläkävijöihin. Vasta viime ai-
koina ajatus rahapajasta merkkituotteena on alka-
nut levitä rahapajoihin.

Vuonna 2010 Suomen Rahapajan uusi ilme 
esiteltiin kansainvälisesti World Money Fairis-
sa Berliinissä. Vastaanotto oli erittäin hyvä. Työ 
brändin kanssa on silti vasta alussa.

Viisipennisessä, ●●

vuonna 1918,  Suomen 
vaakunaleijona syrjäytti 
ensimmäistä kertaa 
Venäjän kaksipäisen 
kotkan.

1860 
Aleksanteri II:n 
manifesti: oma 
rahayksikkö ja 
rahapaja

1993 
Suomen 

Rahapaja 
yhtiöitetään

1918 2000 
Nordic 

Moneta 
perustetaan

2001 
Ruotsin 
rahapajan 
omistus siirtyy 
Suomen 
rahapajalle

2003 
50 % Norjan 
rahapajasta 
Suomen 
Rahapajan 
omistukseen

2010 
Suomen valtion 

ja Suomen 
Rahapajan 

historia ovat 
kulkeneet 

samaa tahtia
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Kansainvälisyys

Markkina-
alueena koko 
maailma

Ruotsi
Myntverket AB
Ruotsin rahapaja on kuulunut 
konserniin vuodesta 2002.� 
Yhtiöllä on yli tuhatvuotiset 
perinteet.�

Barbro Brunman 
tehdaspäällikkö 
Myntverket AB
”Ruotsin Rahapajalla on yli 
tuhannen vuoden perinne 
takanaan rahan lyömises-
sä.� Pitkästä iästämme huo-
limatta emme ole jääneet 
paikallemme, vaan kehitäm-
me jatkuvasti  yritystämme, 
tuotantoamme, tuotteitam-
me ja henkilöstöämme.� Yh-
dessä Suomen rahapajan 
kanssa olemme vahvempia.� 
Asiakkaamme saavat täy-
den hyödyn yhteistyömme 
synergiasta.�”

Suomi
Suomen Rahapaja Oy
Henkilöstöä keskimäärin 
101 kpl.�

Oy Nordic Moneta Ab
Emoyhtiön omistusosuus 
50 %.� Yhtiö myy ja markkinoi 
Suomen Rahapaja -konsernin 
numismaattisia tuotteita Suo-
men lisäksi Ruotsissa, Tans-
kassa, Virossa, Latviassa ja 
Liettuassa.�

Suomen Rahapaja on viime 
vuosina laajentanut markkina-
alueensa koko maailman laajuiseksi. 
Kansainvälistymisessä Keräily-
tuotteet-liiketoiminta yksikkö seuraa 
nyt Käyttörahat-liiketoiminta-
yksikköä ja lähtee hakemaan uusia 
markkinoita juhla- ja keräilyrahoille.

Suomen Rahapajan Käyttörahat-liiketoimin-
tayksikkö on arvostettu toimija maailman käyt-
törahamarkkinoilla. Se tunnetaan laadukkaana ja 
luotettavana toimittajana. Luottamus näkyy tuo-
tantoluvuissa. Käyttörahat-liiketoimintayksik-
kö on teki vuonna 2009 tuotantoennätyksen 1,3 
miljardilla kolikolla.

Käyttörahoille erittäin kiinnostava markki-
na-alue ovat kehittyvien talouksien maat. Tule-
vaisuudessa merkittävä osa kasvusta tulee juuri 
näitä alueilta. Suomen Rahapaja hallitsee niiden 
tarvitsemien rahajärjestelmien käynnistämisen. 
Euroopan käyttörahamarkkinoilla seuraava kiin-
nostava askel on uusien Euroopan unionin jäsen-
maiden liittyminen eurojärjestelmään.

Keräilytuotteet-liiketoimintayksikkö lähtee 
aktiivisesti kansainvälisille markkinoille käyt-
törahojen tapaan. Keräily- ja juhlarahojen pa-
ras markkina-alue on perinteisesti ollut Suomi. 
Euromääräisinä juhla- ja keräilyrahat ovat kiin-
nostaneet jonkin verran myös eurooppalaisia 
keräilijöitä. Kansainvälistyminen edellyttää tuo-
teportofolion monimuotoisuutta. Vuonna 2009 
Suomen rahapaja julkaisi kaksi omien suunnitte-
lijoidensa tekemää keräilyrahaa Fidžisaarten tasa-
vallassa dollari-arvoisena. Uudet värikkäät rahat 
herättivät hyvin myönteistä huomiota globaaleil-
la keräilyrahamarkkinoilla.

Uudet tuotteet ja markkina-alueet kasvattavat 
liikevaihtoa jo vuonna 2010.

Kansainvälistyminen 
edellyttää 
tuoteportofolion 
monimuotoisuutta.
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Eurooppa
Suomen Rahapaja valmis
ti eurokolikoita kotimaahan 
ja vientiin yhteensä 226 mil
joonaa kappaletta. Euro
alueen ulkopuolelle Euroop
paan tehtiin kolikoita yhteensä 
66 miljoonaa.

Käyttörahat, s. 16 XX –17

Norja
Det Norske Myntverket AS
Norjan rahapaja tuottaa nor
jalaiset käyttö ja keräilyra
hat. Se on ollut osa konsernia 
vuodesta 2003.

Anne-Berit Løver 
markkinointikonsultti 
Det Norske Myntverket
”Norjan Rahapaja valmistaa 
rahoja ja rahasarjoja kotimai

Thaimaa
Daral Piruncharoen 
myynti- ja 
markkinointipäällikkö 
Grand PC Co., Ltd.
Grand PC Company on Suo
men Rahapajan agentti Thai
maassa. GPC on erikoistu
nut tuotteiden ja palveluiden 
maahantuontiin julkisella ja 
yksityisellä sektorilla Thai
maassa. Daral Piruncharoen 
arvostaa Suomen teknologia
osaamista, joka on korkea
tasoista myös Thaimaassa 
– tieto koneet ovat maan tär
keimpiä vientituotteita.

Australia
Veronica McGuire 
johtaja 
Treasures of Oz
”On ilo tehdä yhteistyötä Suo
men Rahapajan kanssa ja esi
tellä yhtiön korkealuokkaisia 
kolikoita kansainväliselle ylei
sölle. Suomen Rahapajan ko
likot ovat nyt levityksessä Kii
nassa, Aasian ja Tyynenmeren 
alueella sekä Yhdysvalloissa. 
Uusia kolikoiden aiheita rää
tälöidään entistä keskitetym
min näiden maiden markki
noiden vaatimukset huomioon 
ottaen. Uusien innovatiivis
ten kolikoiden aiheiden ja 
kasvavan markkinaalueensa 
siivittämänä Suomen Raha
paja tulee vaikuttamaan mer
kittävästi maailmanlaajuisiin 
kolikkomarkkinoihin.”
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Aasia
Aasiaan Suomen Rahapaja 
valmisti 980 miljoonaa kappa
letta käyttörahoja.

Käyttörahat, s. 16 XX –17

Afrikka
Suomen Rahapaja valmisti 
PohjoisAfrikkaan 47 miljoo
naa kappaletta käyttörahoja.

Käyttörahat, s. 16 XX –17

Slovenia
100 vuotta 
ensimmäisestä 
moottorilennosta 
Sloveniassa 
keräilyraha, 
100 €, kulta.

Armenia
Khachatour 
Abovyan 200 
vuotta juhlaraha, 
10 000 AMS, 
kulta.

Georgia
Pyhän Yrjön 
kirkko Ilorissa 
juhlaraha, 
10 GEL, hopea.

Latvia
Veden raha 
juhlaraha, 
1 LVL, hopea.

Viro
Viron kansallis
museo 100 
vuotta juhlaraha, 
10 EEK, hopea.

Andorra
Suomen Raha
pajan julkaisee 
kansainvälisiä 
juhlarahoja myös 
Andorran keskus
pankin liikkeelle
laskemina.

Fidžisaaret
Suomen Raha
pajan julkaisee 
kansainvälisiä 
juhlarahoja myös 
Fidžisaarten kes
kuspankin liik
keellelaskemina.

Keräilytuotteet, XX
s. 18 –19

Vietnam
5000 dongia. Val
mistettu käytöstä 
poistettujen mar
kan kolikoiden 
metallista.

Ympäristö, s. XX
26 – 27

Thaimaa
1 baht. Valmistet
tu käytöstä pois
tettujen 10 ja 50 
pennin kolikoiden 
metallista.

Ympäristö, s. XX
26 – 27

2
9
2

milj.

0
8
9

milj.

milj.

7
4

Ruotsi
1 kruunu 2009. 
”Ihmeellinen 
tarina maasta 
meren tuolla 
puolen.” Ruotsi 
1809 – 2009 
Suomi.

sille ja ulkomaalaisille asiak
kaille sekä mitaleja Samlerhu
set Groupille. Yhteistyömme 
Suomen Rahapajan kanssa 
on lupaavaa myös tulevana 
vuonna. Yhteinen osastomme 
Berliinin kansainvälisillä raha
messuilla on tärkeä foorumi 
tavata alan ihmisiä työn ja hu
vin merkeissä.”
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Kansainvälisen Suomen Raha-X■

pajan perusta ja arvot ovat aina 
pohjoismaiset. Suomen luon-
to on ollut innoituksen lähteenä 
taiteiljoille sekä käyttörahois-
sa että monissa juhlarahoissa. 
Kuvassa Mustalampi Nuuksion 
kansallispuistossa.





Kaksi vuotta aikaisemmin alkanut 
finanssikriisi jatkui taantumana 
vuonna 2009. Talousnäkymät 
synkkenivät, ja työttömyys kosketti 
yhä useampaa henkilökohtaisesti. 
Helmikuussa Suomi oli virallisesti 
taantumassa, bruttokansantuote 
laski jo toista vuosineljännestä.

Vuosi lyhyesti 
liiketoimintayksiköissä

Talouden vaikea tilanne tuntui Suomen Rahapa-
jassa eniten kuluttajamarkkinoilla toimivassa Ke-
räilytuotteet-liiketoimintayksikössä. Vaikutus 
näkyi suoraan sekä emoyhtiössä että tytäryhtiö 
Nordic Monetassa. Kuluttajat tinkivät juhla- ja 
keräilyrahojen hankinnoista, ja Nordic Monetan 
liikevaihto putosi kolmanneksen.

Käyttörahat-liiketoimintayksikölle vuosi oli 
sen sijaan voimakkaan kasvun aikaan. Käyttöra-
hojen tuotantomäärät moninkertaistuivat verrat-
tuna edelliseen vuoteen. Se löi ennätykselliset 1,3 
miljardia kolikkoa vuoden aikana. Liiketoimin-
tayksikkö on kansainvälistänyt toimintaansa jär-
jestelmällisesti, mikä näkyi uusina asiakkuuksina 
ja isoina tilauksina.

Alan haasteita
Toimialan sisäinen kilpailu kiristyi vuoden aika-
na. Keskuspankkien töistä käytiin tiukkoja kilpai-
luja. Euroopan rahapajojen omistuspohja vaihte-
lee yksityisistä valtio-omisteisiin, ja se vaikuttaa 
kilpailuihin ja tarjousten hinnoitteluun. Alalla on 
ylikapasiteettia, sillä markkina on kehittymätön ja 
säännelty.

Molemmilla liiketoimintayksiköllä on haas-
teita edessään. Kilpailu ei vähene, joten siihen on 
vastattava entistä ärhäkämmin. Myöskään talou-
den nopeasta toipumisesta ei ole takeita. Liiketoi-
mintayksiköt hakevat kasvun ulkomailta. Käyttö-

Liiketoimintaympäristö vuonna 2009

Työtä taantuman 
varjossa
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rahat-liiketoimintayksikkö on jo pitkällä siinä ja 
Keräilytuotteet-yksikkö seuraa perässä.

Pitkään jatkunut panostus kansainvälistymi-
seen ja aktiivinen markkinointi ja myynti toi-
vat ennätyksellisen tuloksen käyttörahayksikölle 
taantumasta huolimatta.

Yhtiön linjanvetoja 
tulevaisuuteen

Suomen Rahapaja hakee merkittävää kasvua aktii-
visesti ja sen tavoite on olla maailman arvostetuin 
rahapaja viiden vuoden kuluttua. Se tarkoittaa 
erinomaisuutta kaikilla osa-alueilla, tuotannossa, 
designissa ja markkinoinnissa.

Laajeneminen Euroopan ulkopuolelle ja kehit-
tyville markkinoille on välttämätöntä. Kehittyvät 
maat ovat lupaava markkina-alue. Tulevien vuo-
sien tulos ja kasvu tulee niistä.

Euroopassa käyttörahojen markkina on haas-
teellisempi. Taantuman vuoksi osa vanhoista 
asiakkaista on pienentänyt tilauksiaan. Ylikapa-
siteetti kiristää kilpailua Euroopassa. Odotetut 
uusien euromaiden projektit ovat viivästyneet.

Taantuman aikana myös keskuspankit etsivät 
säästöjä. Monessa maassa Suomen Rahapajan toi-
mittamat pinnoitetut teräskolikot ovat korvan-
neet kupari- ja nikkeliseoksista valmistetut koli-
kot. Säästöt ovat merkittävät.

Suomen Rahapaja lisäsi vuoden aikana muun 
muassa käyttörahojen pakkausten automaatiot. 
Asiakas voi määritellä aiempaa tarkemmin halu-

amansa pakkaustavan. Projekti jatkuu vielä seu-
raavan vuoden ajan.

Keräilyrahojen design uuden edessä
Keräilytuotteissa kansainvälistyminen on ainoa 
vaihtoehto kasvuun, kotimarkkinat eivätkä edes 
Euroopan markkinat riitä. Liiketoimintayksikkö 
jatkaa tuoteportfolion kehittämistä vastaamaan 
paremmin kansainvälistä kysyntää. Se tarkoittaa 
enemmän kuluttajia kiinnostavia ja houkuttelevia 
teemoja ja tuotteita juhla- ja keräilyrahoissa.

Kansainvälistyminen asettaa kovat vaatimuk-
set designille. Kauneus on kulttuurisidonnais-
ta eikä pohjoismainen suunnittelun eleettömyys 
puhuttele enää Aasiassa. Moni-ilmeisyys antaa 
suunnittelijallekin enemmän mahdollisuuksia. 
H. C. Andersen ja Tiikerin vuosi 2010 -keräilyra-
hat näyttivät, että Suomen Rahapajan oma suun-
nittelu herättää kuluttajan Venäjällä ja Aasiassa.

Jalometallirahat kiinnostavat idässä. Epäva-
kaassa valuuttatilanteessa vakaa kultaraha on var-
teenotettava vaihtoehto kuluttajalle.

Vuoden 2010 keväällä avattava verkkokauppa 
on iso panostus asiakkaiden palveluun. Tähän asti 
keräilytuotteet on myyty yhteistyökumppaneiden 
kautta. Uudistuskyky on keräilyliiketoiminnan 
suurin haaste niin jakelussa kuin designissakin. 
Jos niissä onnistutaan tavoitteiden mukaan, ko-
konaisuudessaan vuodesta 2010 tulee kohtuulli-
nen. Uusien markkina-alueiden ansiosta vienti 
kasvaa selvästi.

Kehittyvät maat ovat lupaava 
markkina-alue. Tulevien vuosien 
tulos ja kasvu tulee niistä.
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löi vuonna 2009 1,3 mil-
jardia käyttörahaa. Ku-
vassa kolikoiden aihioi-
ta juuri ennen rahaksi 
lyömistä.



Käyttörahat

1,3 miljardia 
kolikkoa 

Suomen Rahapajan Käyttörahat-
liiketoimintayksikkö yllätti kaikki 
myönteisesti vuonna 2009. 
Käyttörahatuotannon vanhat 
ennätykset murenivat niin volyymissa, 
tuloksessa kuin liikevaihdossakin.

Uusi tuotantoennätys on hurja. Suomen Rahapa-
jassa lyötiin yli 1,3 miljardia kolikkoa vuoden ai-
kana. Miljardis kolikko lyötiin maanantaina 5. lo-
kakuuta 2009.

Tuotantoennätys on monen tekijän, kuten ak-
tiivisen myynnin ja markkinoinnin, toimitusvar-
muuden sekä hyvin suunnitellun prosessinohja-
uksen, summa.

Käyttörahojen myynti on projektiluonteista 
ja riippuu siitä, miten kaupat ajoittuvat, ja että 
ennustettavuus on aina vaikeaa. Raha-asiat ovat 
tässäkin mittakoossa henkilökohtaisia. Luotet-
tavuus ja turvallisuus ovat tärkeitä, mutta hyviä 
suhteita ei korvaa mikään. Isot käyttörahakau-
pat syntyvät hitaasti, ja kauppaa voidaan hieroa 
pitkän.

Käyttörahaliiketoiminta kasvaa kovaa vauhtia. 
Suuret sanat ja tahtominen eivät riitä, jos teot ei-
vät jatkuvasti puhu puolestaan. Vuosi osoitti, et-
tä Suomen Rahapaja on jo nyt johtava käyttöra-
han myyjä maailmassa. Aktiivisen markkinoinnin 
tuloksena Suomen Rahapaja on päässyt monen 
maan keskuspankin short-listalle, kun pyyde-

tään tarjouksia. Työ on tuottanut tulosta: globaa-
lit markkinat ja pelaajat ovat nyt selvillä. Työ luo 
vakaan pohjalle tuleville vuosille.

Eurooppa ei riitä
Kehittyvät markkinat ovat käyttörahayksiköl-
le ison kasvun mahdollisuus. Kehittyvistä kan-
santalouksista puuttuvat meille itsestään selvät 
maksurakenteet. Jos kolikko on uutuus, voi vain 
aavistella, kuinka pitkä matka vielä on korttimak-
sumaailmaan. Suomen Rahapaja on hoitanut eu-
rojen vaihtoprosessin kuuteen Euroopan maahan. 
Se hallitsee rahajärjestelmän käynnistämisen.

Markkina-alueen kasvattaminen koko maa-
ilman laajuiseksi on välttämätöntä, jotta tavoit-
teisiin päästään. Vanhan mantereen markkinat 
ovat rajalliset ja niiden ongelma on ylikapasiteetti. 
Useat kansalliset rahapajat ovat virittäneet tuo-
tantonsa kansallisen kolikkouudistuksen tasolle. 
Se kiristää kilpailua töistä. Kilpailussa pärjäävät 
nyt isot ja vahvat rahapajat. Asiakkuuksien hal-
linnan täytyy olla ensiluokkaista. Pitää olla nopea, 
luotettava toimittaja ja tarjottava parasta teknistä 
osaamista.

Keskuspankit säästökuurilla
Kun talous on taantumassa, kolikostakin tulee ra-
ha eikä se enää jää takintaskuun. Kolikoilla mak-
samisen lisääntyminen näkyy uusien kolikoiden 
tarpeen vähentymisenä. Euroopan markkinoilla 
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osa vanhoista asiakkaista on pienentänyt tilauk-
siaan, koska raha kiertää nyt tehokkaammin. Uut-
ta rahaa tarvitaan silti, mutta tiukka taloudellinen 
tilanne on pakottanut keskuspankit etsimään ta-
loudellisempia ratkaisuja.

Suomen Rahapaja on tarjonnut asiakkailleen 
edullisemmista valmistusmateriaaleista valmis-
tettuja kolikoita. Pienet 1–5 sentin kolikot näyttä-
vät kupari- nikkeliseoksesta valmistetuilta, mutta 
ovat sittenkin pinnoitettuja teräkolikoita. Kes-
kuspankkien saama säästö materiaalin vaihdosta 
on huomattava. Se on hieno kilpailuetu.

Aktiivisena tulevaisuudessakin
Ekonomistit eivät lupaa vielä vuodesta 2010 ko-
vin paljon parempaa kuin edellisestä vuodes-
ta. Suomen Rahapajan käyttörahatuotannon 
kannalta tulevaisuus näyttää taantumasta huo-
limatta lupaavalta. Tänä vuonna on tehty paljon 
työtä tulevien projektien eteen. Kansainvälisty-
minen jatkuu vahvana. Maailmassa on vielä pal-
jon maita, joissa ei ole käyttörahoja lainkaan. Se 
on iso mahdollisuus.

Kun talous tasaantuu, töitä on Euroopassa-
kin. Euroopassa uusien euromaiden projektit ovat 
viivästyneet. Kun Viro ja muut Baltian maat se-
kä Puola päättävät ottaa euron käyttöönsä, Suo-
men Rahapajalla on tietämys ja taito, miten euroi-
hin siirrytään. Kilpailu töistä tulee silti olemaan 
ankara.

782 kolikkoa minuutissa, 46 920 kolikkoa tunnis-●■

sa, 375 360 kolikkoa yhden työpäivän aikana ja lä-
hes 1,9 miljoonaa kolikkoa viikossa. Vuonna 2009 
Suomen Rahapaja löi 1,3 miljardia kolikkoa.

Vanhan mantereen markkinat 
ovat rajalliset ja niiden 
ongelma on ylikapasiteetti.
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Keräilytuotteet

Keräilijät 
säästeliäinä

Keräilytuotteiden vuosi oli 
kaksijakoinen. Yhtäällä taantuma 
teki kuluttajista kotimaassa 
säästeliäitä. Rahaa ei riittänyt 
juhla- ja keräilyrahojen ostamiseen 
entiseen malliin, ja keräilytuotteiden 
volyymit romahtivat. Yksityisen 
kulutuksen väheneminen on suurin 
syy. Toisaalta vuosi toi uusia asioita, 
kuten kansainvälisyyttä, jotka 
pohjustavat kasvua tulevaisuudessa.

Vuonna 2009 Keräilytuotteet-liiketoimintayk-
sikkö siirtyi kansainvälisille markkinoille käyt-
törahojen tapaan. Uusille markkinoille se läh-
ti kotimaisia juhlarahoja monimuotoisimmilla 
tuotteilla.

Mitä idemmäksi kartalla mennään, sitä näyttä-
vimmiksi kolikot käyvät. Kauneus on kulttuurisi-
donnaista ja subjektiivista, ja asiakkaiden toiveita 
on hyvä kuunnella.

Suomen Rahapajan oman suunnittelijan, Ju-
ha Kaukon, suunnittelema, H. C. Andersenin sa-
tuja kuvaava neljän värikkään hopearahan paket-
ti edusti tyystin uutta tyyliä. Rahojen julkaisija 
ei myöskään ollut Suomi, vaan Fidžisaarten tasa-
valta. Samoin Erkki Vainion Aasian markkinoil-
le suunnittelema Tiikerin vuosi 2010 -hopeara-

hat julkaistiin Fidžisaarilla. Nämä kaksi tuotetta 
ovat avaus uudenlaiseen keräilyrahatuotantoon ja 
näyttävät monella tasolla suuntaa tulevasta.

Suomalaisten juhlarahojen paras markkina-
alue on Suomi. Euromääräisinä ne kiinnosta-
vat jonkin verran myös eurooppalaisia keräilijöi-
tä. Keräilijän mieli hakee kokonaisuuksia: autoja, 
kukkia, säveltäjiä tai urheilurahoja. Selkeät teemat 
lisäävät rahan kiinnostavuutta myös kansainväli-
sesti. Kotimaiset juhlarahat ovat kuitenkin hyvin 
kansallisia. Rahoissa on kaksi teemaa: merkittä-
vät tapahtumat ja merkkihenkilöt. Tänä vuonna 
julkaistu ensimmäinen Eettiset juhlarahat -sarjan 
Rauha ja turvallisuus -rahan globaali teema kiin-
nosti ulkomaalaisia keräilijöitä enemmän kuin 
perinteiset juhlarahat yleensä.

Kansallisena kansainvälisillä markkinoilla
Kansallisuus näkyy myös designissa. Rahojen ul-
koasu on suomalaisen vähäeleinen. Suomalaiset 
juhlarahat ovatkin usein kuvanveistäjien töitä. Nu-
mismaatikot ja muut rahanharrastajat tunnistavat 
suomalaisen juhlarahan tyylin erehtymättömästi.

Päätökset tehtävistä juhlarahoista tekee juhla-
rahalautakunta. Sen toimii Valtiovarainministeri-
ön määrittelemien sääntöjen mukaan. Lautakun-
ta tekee yleensä päätökset lyötävistä juhlarahoista 
vuodeksi eteenpäin. Vuonna 2009 juhlarahoja jul-
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Hopeisen Tiikerin vuosi -juhlarahan Aasian ●●

markkinoille suunnitteli Erkki Vainio. 

Tapio Kettusen suunnittelemassa Rauha ja ●●

turvallisuus -juhlaraha on ensimmäinen jul-
kaistu juhlaraha Suomen Rahapajan Eettiset 
juhlarahat -sarjassa.

Juha Kaukon suunnittelemassa H. C. An-●●

dersen -rahasarjassa on neljä osittain värjät-
tyä hopea rahaa. Kuvassa Satakieli-raha.

Keräilytuoteliiketoiminta siirtyi 
kansainvälisille markkinoille 
käyttörahojen tapaan. Se hankki 
uusia asiakkaita Venäjältä, Aasiasta, 
Australiasta ja Argentiinasta.

kaistiin neljä kappaletta. Kansainvälisillä markki-
noilla kilpailevat rahapajat esittelevät juhlarahoja 
pitkälle eteenpäin. Suomen Rahapajalle menes-
tyksekäs kilpailu juhlarahamarkkinoilla on haas-
teellista, koska sen toiminta on säädeltyä.

Taantumassakin palkitaan hyvä työ
Mitaliliiketoiminta hiljeni taantumassa. Mitalit 
ovat vielä kansallisempia kuin juhlarahat. Vuon-
na 2009 mitalisarjoja tehtiin vähemmän ja niiden 
määrät olivat pieniä. Palkitsemistuotteet onnis-
tuivat kuitenkin parantamaan kannattavuuttaan. 
Kunnia- ja ansiomerkkejä jaettiin taantumasta 
huolimatta

Keräilytuotteissa on tulossa haasteellinen 
mutta lupaava vuosi. Design ja suunnittelu ovat 
erityisen tärkeässä asemassa tulevina vuosi-
na. Kansainvälistyminen edellyttää tuoteportfo-
lion monimuotoisuutta. Uudet tuotteet ja uudet 
markkina-alueet tuovat jo vuonna 2010 selvästi 
enemmän liikevaihtoa ja katetta sekä tasapainot-
tavat juhlarahojen menekkiä.

Vuonna 2010 merkittävä avaus kuluttajamark-
kinoilla on Suomen Rahapajan oman verkkokau-
pan käynnistäminen huhtikuussa. Ensimmäisenä 
vuonnaan se tuskin vielä vaikuttaa yhtiön tu-
lokseen, mutta tulevina vuosina sen rooli kasvaa 
varmasti.
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Henkilöstö

Henkilöstö venyi 
tuotanto ennätykseen 
ja kulttuuri muutokseen

Suomen Rahapajan henkilöstö teki 
vuonna 2009 historiallisen hienon 
työn. Se löi yli miljardi kolikkoa 
vuoden aikana, lähes neljä kertaa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Miljardi ei ole vain ennätysluku tai 
tuotantoennätys, vaan se kertoo 
monen osaajan ammattitaidosta 
ja kyvystä ylittää odotukset eli 
Suomen Rahapajan henkilöstöstä.

Vuonna 2010 yhtiössä tehtiin myös kulttuurises-
ti merkittävä muutos kohti asiakassuuntautunei-
suutta. Suomen Rahapajan ensimmäiset omat ke-
räilyrahadesignit pääsivät tuotantoon ja myyntiin. 
H. C. Andersen ja Tiikerin vuosi 2010 -keräilyra-
hojen oma design kiinnostavat kuluttajaa Venäjäl-
lä ja Aasiassa. Kulttuurimuutos on huikea ja vaatii 
paljon henkilöstöltä.

Minkälainen Suomen Rahapaja on sitten hen-
kilöstönsä mielestä työnantajana? Luotettava ja 
vakaa, tietenkin. Ehkä vähän tuntematon ulko-
puolisille, vaikka onkin valtionyhtiö. Rahan lyö-
minen kiinnostaa aina, siinä on jotakin erityistä.

Suomen Rahapaja on pyrkinyt pitämään työn-
tekijöistään hyvää huolta. Työhyvinvointi on nos-
tettu talossa erityisen tärkeäksi asiaksi. Työnte-

kijöillä on selvästi paremmat työsuhde-edut kuin 
vastaavissa työpaikoissa muualla. Positiivinen 
kuva työnantajasta näkyy pitkinä työsuhteina ja 
hyvin pienenä henkilöstön vaihtuvuutena.

Vaatimukset kasvavat
Suomen Rahapaja työllisti vuoden aikana keski-
määrin 84 vakituista ja 16 määräaikaista työnteki-
jää. Määrä on lähes sama kuin vuosi sitten. Vuo-
si oli työntäyteinen, ja isot projektit vaativat lisää 
väkeä varsinkin tuotantoon. Vaje paikattiin vuok-
ratyövoimalla ja määräaikaisilla työntekijöillä.

Uusia työntekijöitä tuli niin tuotannon kuin 
hallinnonkin puolelle. Uusia paikkoja ei silti 
auennut, vaan uudet työntekijät tulivat lähtenei-
den ja eläkkeelle jääneiden tilalle.

Suomen Rahapaja käy läpi suurta kulttuurin-

Pakkaaja Teemu ●■

Antikainen valmiste-
lee rahalavan muovi-
tusta. Sen jälkeen la-
va lähtee asiakkaalle 
vientimarkkinoille.

Pääsuunnittelija Erkki ●■

Vainio tarkastaa Martti 
Ahtisaari -mitalin kipsiä.

Nauhoittaja Marianne ●■

Vuorinen leikkaa ja om-
pelee käsin kunniamer-
kin silkkinauhan.

Laatupäällikkö Miia ●■

Arkiomaa mittaa kaksi-
metallisen eurokolikon 
osien irrottamiseen vaa-
dittavaa voimaa.
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muutosta moderniksi, kilpailukykyiseksi ja jous-
tavaksi yhtiöksi. Muutos alkoi reilu vuosi sitten. 
Tulosajattelu ja asiakaslähtöisyys ovat vastaisuu-
dessa koko organisaation jokaiselle portaalle yh-
tä tärkeitä. Muutos on suuri ja se voi nostaa hen-
kilöstössä pintaan tunteita omasta osaamisesta ja 
jaksamisesta, koska vaatimukset kasvavat selvästi.

Muutoksen oppaana on tykes-rahoitteinen 
ttt-hanke. Työelämän kehittämisprojektin en-
simmäinen t tarkoittaa tulosta, toinen toimitus-
varmuutta ja kolmas työkykyä. Ne ovat keskeiset 
teemat menestykseen. Mittavan ohjelman tar-
koitus on saada uusi vaihde käyntiin kaikessa te-
kemisessä. Moniosaamisen merkitys kasvaa, sa-
moin taito tehdä töitä joustavasti yhdessä.

Kaikkien yhteinen hanke
Hanke alkoi syksyllä 2008 tehdyllä henkilöstötut-
kimuksella. Johtoryhmä aloitti ohjelman loppu-
vuonna, ja porras kerrallaan koko henkilöstö käy 
läpi ohjelman. Ohjelman ansiosta vuonna 2009 
kehityskeskustelut käytiin ensimmäistä kertaa 
kaikkien toimihenkilöiden kanssa. Vuonna 2010 
kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöi-
den kanssa.

ttt-hankkeen lisäksi talossa oli käynnissä 
useampia pienempiä koulutusprojekteja. Edel-
lisenä vuonna hankitun ERP-toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöönotto ja koulutus jatkui ko-
ko vuoden ajan. Järjestelmä seuraa muun muassa 
tuotantoa ja varastoa, joten lähes kaikki työnteki-
jät käyttävät sitä.

Kaikki työntekijät osallistuivat vuoden aikana 
Rahapaja Passi -koulutukseen, jossa selvitetään 
perusteellisesti organisaatio-, henkilöstö- ja työ- 
ja yritysturvallisuusasiat. Vastaisuudessa vanhat 
työntekijät selviävät tietojen vuotuisella päivityk-
sellä, mutta tulokkaille se on osa perehdytystä.

Sairauspoissaolot alas
Pitkien työsuhteiden kääntöpuoli on henkilöstön 
ikärakenteen painottuminen varttuneemmalle 
puolelle. Suomen Rahapajassa henkilöstön keski-
ikä on yli 40 vuotta. Pyöreitä merkkipäiviä vie-
tetään tiuhaan. Vanhempien työntekijöiden osaa-
mista arvostetaan. Uusilla rekrytoinneilla haetaan 
tasapainoa, joilla kokeneet ammattilaiset siirtävät 
tietotaitonsa nuoremmille.

Tuotannossa työ on fyysistä ja raskasta ikään-
tyneillä esiintyy useammin kulumia ja muita työ-
kykyyn vaikuttavia seikkoja. Siksi työntekijöitä 
kannustetaan osallistumaan ennalta ehkäisevään 
liikuntaan ja muutenkin pitämään huolta itses-
tään. Työntekijöillä on myös hoitoturvavakuutus, 
jonka kautta he pääsevät hoitoon välittömästi.

Fyysisen kunnon ylläpitoon talossa on oma 
kuntosali, uima-allas ja erilaisia ryhmäliikunta-
tunteja. Vuoden aikana henkilöstö on voinut osal-
listua omassa talossa Painonvartijoiden kokouksiin 
tai niska- ja selkäryhmiin. Liikuntaan on kannus-
tettu myös erilaisilla kilpailuilla. Koko talon yhtei-
nen liikuntapäivä oli syksyllä Nuuksiossa. Vuoden 
aikana henkilöstö sai käyttöönsä myös liikunta- ja 
kulttuurisetelit. Ne otettiin vastaan innostuneesti.

Panostus työhyvinvointiin näkyi selvästi, sai-
rauspoissaolot putosivat vuoden aikana alle teol-
lisuuden keskiarvon.

Asentaja Asko Kahra säätää ●■

Schulerin leimauskonetta.

Vanhempien työntekijöiden 
osaamista arvostetaan. Uusilla 
rekrytoinneilla haetaan tasapainoa, 
joilla kokeneet ammattilaiset 
siirtävät tietotaitonsa nuoremmille.
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 Useat keskuspan-●■

kit vaativat tarjous-
pyyntöön selvityksen 
käyttörahojen tuo-
tannon aiheuttamis-
ta ympäristöasioista. 
Kuvassa nuori hies-
koivikko Tuusulasta.





Ympäristö

Ympäristöasioista 
tuli kilpailuvaltti

Suomen Rahapaja sai 
ympäristösertifikaatin vuoden 2009 
keväällä. Valmistautuminen siihen 
alkoi edellisen vuoden lopulla 
henkilökunnan ympäristökoulutuksella. 
Uuden opettelu vaatii aikaa mutta 
myös muutosta asenteisiin.

Ympäristösertifikaatti iso 14001:2004 perustuu 
jatkuvaan parantamiseen. Suomen Rahapajalla on 
tavoitteet, joihin se pyrkii. Tavoitteiden toteutu-
mista seurataan vuositasolla. Vuonna 2008 esi-
merkiksi jätteiden kierrätysprosentti oli 35, vuon-
na 2009 sen tulisi olla 40 prosenttia. Se näyttää 
toteutuvan.

Suomen Rahapaja noudattaa lakisääteisiä ym-
päristövelvoitteita. Yritys ei kuitenkaan tarvit-
se esimerkiksi ympäristölupaa, koska viranomai-
set ovat katsoneet, että tuotannosta johtuvat 
päästöt ovat vähäiset. Suomen Rahapajan ainoa 
erikoisvelvoite on seurata jätevesiensä metal-
lipitoisuutta. Päästöjen täytyy pysyä alle määri-
teltyjen arvojen. Arvoja seurataan ottamalla näyt-
teitä puolivuosittain.

Kuljetuksista suurimmat päästöt
Suurin osa Suomen Rahapajan aiheuttamis-
ta ympäristövaikutuksista liittyy kuljetuksiin ja 
kuljetuspäästöihin. Metalliraha on aina painava 
kuljettaa, joten päästöjen määrää on pyrittävä vä-
hentämään esimerkiksi pakkaustavalla. Konttien 

koko ja pakkaustapa ovat tärkeitä. Kun kontit täy-
tetään oikean kokoisilla pakkauslavoilla, niiden ti-
lavuus saadaan hyödynnettyä paremmin. Se sääs-
tää sekä ympäristöä että kaikkien kustannuksia.

Suomen Rahapajassa on kolme ympäristöta-
voitetta: jätteiden lajittelun parantaminen, pak-
kausmateriaalin menekin vähentäminen ja metal-
lien kierrättäminen.

Jätteiden lajittelu on kaikkien työntekijöi-
den vastuulla. Lajittelu on tehty mahdollisim-
man helpoksi ja yksinkertaiseksi muun muassa 
värikoodein.

Kaikki metalli kierrätetään
Pakkausmateriaalien käyttöä pyritään vähentä-
mään pakkaussuunnittelulla ja suosittelemalla 
asiakkaille tarkoitukseen parhaiten sopivaa pak-
kausvaihtoehtoa. Kierrätettävät pakkausmateriaa-
lit ovat vaatimuksena monessa tarjouspyynnössä.

Maailmalla on yleisesti kaupoissa käytössä 
maksuautomaatteja, joita asiakkaat käyttävät itse. 
Automaatit tarvitsevat paljon vaihtorahaa. Siksi 
kolikot pakataan nykyään yhä useammin muovi-
pusseihin, jotka on nopea tyhjentää automaattiin.

Aikaisemmin Suomen Rahapajassa kierrätet-
tiin vain rahojen metalli, mutta nyt kerätään tal-
teen myös sekametalli eli pakkauslavojen vanteet 
ja spraypurkit. Se voi tuntua vähäiseltä, mutta 
uuden metallin louhinta ja jalostus kuormittavat 
ympäristöä turhaan. Kierrätys on tässäkin parem-
pi vaihtoehto.
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Suomen Rahapajan oma innovaatio on neste-
mäisten metallijätteiden hyödyntäminen. Ho-
peisten juhlarahojen valmistuksessa niiden pin-
nasta liukenee metallia happokylpyyn. Metallien 
kierrätykseen erikoistunut yritys saostaa nes-
teestä hopean takaisin käyttöön. Talteen saatu 
hopea kattaa sekä kulut että tuo vähän rahaa ta-
kaisin. Toimivalla hyvällä idealla ympäristöongel-
ma kääntyi pieneksi hyödyksi.

Rahat, joka eivät läpäise laatuvaatimuksia, tu-
hotaan ja toimitetaan aihiovalmistajalle sulatet-
tavaksi. Metalli palaa aihiona takaisin tuotantoon, 
jossa se lyödään taas kolikoksi. Esimerkiksi eu-
roajan alussa käytöstä poistetut Suomen markat 
sulatettiin ja metallista lyötiin uusia 5000 don-

Ympäristöasioissa ei ole pysähdyksen sijaa. 
Asiakkaat ovat yhä tarkempia ja tiedostavampia 
tilaustensa ympäristökuormituksista.

Rahametalli kiertää moneen kertaan. Van-●●

hat Suomen markat sulatettiin ja metallista 
lyötiin 5000 dongin kolikoita Vietnamiin.

gin kolikoita Vietnamiin. Markka-ajan 10 ja 50 
pennin kolikot päätyivät yhden bahtin kolikoiksi 
Thaimaahan.

Keskuspankit ja rahapajat yhteistyössä
Kansainvälisillä markkinoilla ympäristöasiat ovat 
nousseet kilpailuvaltiksi Tarjouspyynnöissä use-
at keskuspankit vaativat selvityksen, siitä miten 
toimittaja hoitaa ympäristöasiat.

Se voi olla monisivuinen selvitys ympäristö-
asioiden hoitamisesta tai ulkopuolisen sertifi-
ointilaitoksen myöntämä ympäristösertifikaatti, 
että yritys täyttää iso 14001:2004 -vaatimukset. 
Suomen Rahapajalla ympäristöjärjestelmä kat-
taa käyttörahojen ja keräilytuotteiden tuotannon 
Vantaalla.

Ympäristöasioissa Euroopan keskuspankit ja 
rahapajat tekevät yhteistyönä muun muassa tut-
kimuksia. Vuonna 2009 Suomen Rahapaja oli mu-
kana toisen keskuspankin kanssa toteuttamassa 
elinkaarianalyysia kolikoiden ja setelien ympä-
ristövaikutuksista. Myös Euroopan keskuspankin 
alaisessa rahapajojen laaturyhmässä on keskustel-
tu uusien ympäristövaatimusten sisällyttämises-
tä eurotuotannon vaatimuksiin.

Ympäristöasioissa ei ole pysähdyksen sijaa. 
Asiakkaat ovat yhä tarkempia ja tiedostavampia 
tilaustensa ympäristökuormituksista. Lakien ja 
asetusten muutosten vaikutukset vaativat jatku-
vaa seurantaa. Seuraava iso muutos tulee vuonna 
2011, kun jätelaki muuttuu.
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Tulevaisuus

Kolikko 
ei anna periksi

Mihin oikeastaan tarvitsemme 
kolikoita tulevaisuudessa? 
Eivätkö kaikki maksut hoidu jo 
viiden vuoden kuluttua kortilla 
tai puhelimella tai tavalla, 
jota emme vielä edes tunne?

Kolikko löysi muotonsa ja tehtävänsä varsin kau-
an aikaa sitten. Toimialan tuotekehitys on ollut 
vähäistä. Edes teknologian tai materiaalien kehi-
tys ei ole tuonut kolikkoon suuria muutoksia. Nyt 
monet merkit viittaavat siihen, että iso muutos 
on lähellä. Kolikolla voi tulevaisuudessa olla hy-
vinkin erilainen tehtävä kuin sillä on nyt.

Mikä on uuden 
kolikon materiaali?

Kolikkojen pinnoitteet ja materiaalivalinnat ovat 
keskeisiä teemoja toimialan tuotekehitykselle. Jo 
nyt pienet kolikot tehdään teräksestä, joka pääl-
lystetään kuparilla. Rahan kilinä kuulostaa yhä 
samalta, mutta on hiukan kevyempi. Jos kolikko 
olisi valmistettu polymeerista, se olisi hyvin ke-
vyt kuljettaa, eikä se kuluttaisi taskun tai laukun 
pohjaa puhki. Tai kolikko voisi olla keraaminen-
kin, vaihtoehtoja on paljon.

Vuonna 2009 Suomen Rahapajan tuotekehityk-

sessä pohdittiin kolikon ulottuvuuksia muuna-
kin kuin maksuvälineenä. Yhtiössä käynnistettiin 
vuoden lopussa Coin 2020 -projekti, jossa kah-
deksan Aalto-yliopiston opiskelijaa pohtii, min-
kälainen kolikko on kymmenen vuoden kuluttua. 
Miten vallitsevat megatrendit kuten ekologisuus, 
globalisaatio, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys voisi-
vat näkyä kolikon eri käyttötarkoituksissa ja sen 
muodossa sekä materiaaleissa. Projektin tulokset 
ovat esillä yhtiön juhlavuonna 2010.

Isompi kolikko vaatii uudet 
turvaominaisuudet

Aika pian euroon siirtymisen jälkeen alkoi kes-
kustelu siitä, onko kahden euron kolikko sitten-
kin liian vähäinen nimellisarvoltaan. Olisiko vii-
den euron setelin sittenkin pitänyt olla kolikko? 
Nyt keskustelu on tiivistynyt pohdintaan, kuin-
ka suuri suurin kolikko voisi olla? Kun suomalai-
set saivat vuonna 1973 kulmikkaan viiden markan 
jäänmurtajakolikon, sen ostovoima oli kova. Ny-

Suomen Rahapaja testaa lyö-●■

miensa rahojen ominaisuuksia 
monin eri tavoin. Kuvassa oleva 
laite mittaa kaksimetallisen eu-
ron osien irrottamiseen tarvitta-
vaan voiman.
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Turvaominaisuuden pitää olla 
yksiselitteinen, halpa tehdä ja 
oltava sekä ihmisen että koneen 
tunnistettava. Lisäksi sen pitää olla 
täysin luotettava ja kestettävä koko 
kolikon pitkän elinkaaren ajan.

kyeuroon korjattuna sen ostovoima olisi hieman 
yli kuusi euroa.

Kahden vuoden välien kokoontuvassa alan kes-
kustelufoorumissa mdc:ssa (Mint Directors’ Con-
ference) puhutaan nyt nimellisarvoltaan viidestä 
eurosta, viidestä punnasta ja viidestä dollarista. 
Kymmenen euroa on vielä liian suuri. Euroopassa 
uusi raha tarvitsisi laajan poliittisen hyväksynnän. 
Se tuskin on ongelma, kun suurin este on ratkais-
tu: käyttörahan turvallisuus.

Viiden euron kolikossa pitää olla ominaisuuk-
sia, joista se voidaan tunnistaa aidoksi. Turvaomi-
naisuuden pitää olla yksiselitteinen, halpa tehdä 
ja oltava sekä ihmisen että koneen tunnistettava. 
Lisäksi sen pitää olla täysin luotettava ja kestettä-
vä koko kolikon pitkän elinkaaren ajan.

Suomen Rahapajalla on käynnissä useita tek-
nisiä tuotekehitysprojekteja, joissa näitä omi-
naisuuksia kehitetään. Kehitystyössä on muka-
na teknologiayliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä 
alan yrityksiä. Projektit ovat edistyneet odotetus-

ti, yhteistyökumppanit ovat jättäneet patenttiha-
kemuksia ja rahasta on tehty prototyyppejä. Esi-
merkiksi viiden euron kolikko voisi olla käytössä 
aikaisintaan viiden vuoden kuluttua. Turvaomi-
naisuus on vielä testattava käytännössä ennen 
kuin viiden euron kolikko voitaisiin ottaa käyt-
töön kaikkialla.

Kolikkojen määrä kasvaa tasaisesti
Perinteisellä kolikolla on paljon puolustajia. Ko-
likko on nopea ja tehokas pienissä maksuissa, 
siksi se säilyy. Kolikko on anonyymi eikä mak-
sutapahtumasta jää jälkeä. Pohjoismaalaiset ovat 
innokkaita maksukorttien käyttäjiä mutta mitä 
etelämmäksi Euroopassa mennään, sitä tärkeäm-
mäksi käteinen tulee. Kolikkojen määrä on lisään-
tynyt tasaisesti Euroopassa vuodesta 1995 lähtien, 
samaan tahtiin maksutapahtumien kasvun kans-
sa. Kehittyvät maat ovat vasta pääsemässä vauh-
tiin käyttörahojen käytössä. Jossakin päin maail-
maa tarvitaan aina kolikoita.

Hieman yllättäen kolikko saa arvonsa takaisin 
taantumassa. Aina talouden hiljentyessä kolikko 
alkaa kelvata yhä enemmän maksuvälineeksi kau-
passa. Ilmiö näkyy jo nyt. Kuluttajat siirtävät ko-
likot taskunpohjalta lompakkoon ja käyttöön. Ko-
likko ei anna periksi.

Vuonna 2009 Suomen Rahapa-●■

ja hankki laadunvalvontaa uuden 
laitteen, joka mittaa useita ra-
han ominaisuuksia kuvaamalla ja 
analysoimalla lyötyä kolikkoa.
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Jukka Ohtola 
s. 21.10.1967, ktm, cefa.

Valtioneuvoston kanslia, neuvot-●●

televa virkamies
Keskeiset samanaikaiset luotta-●●

mustehtävät: Boreal Kasvinjalostus 
Oy:n hallituksen jäsen, palkitse-
misvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus: Valtio-●●

neuvoston kanslia, omistajaohja-
usosasto, neuvotteleva virkamies 
2007–, Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö, omistajapolitiikan yksikkö, 
ylitarkastaja 1997– 2007, eri rahoi-
tusalan tehtäviä 1994– 96

Suomen Rahapajan hallituksen ●●

jäsen 2008–

Yhtiön johto

Konsernin 
hallitus

Hallituksen 
puheenjohtaja 2009

Pentti Kivinen 
s. 20.8.1943, otl.

Suomen Messut Osuuskunta, ●●

toimitusjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luot-●●

tamustehtävät: Liikesivistysrahas-
ton hallituksen varapuheenjohtaja, 
Keskuskauppakamarin valtuuskun-
nan jäsen sekä vaalivaliokunnan pu-
heenjohtaja, Lasten Päivän Säätiön 
hallituksen puheenjohtaja, Kansal-
lissäätiön hallituksen puheenjohta-
ja, Suomen Kansallisoopperan hal-
lituksen jäsen

Keskeinen työkokemus: Suo-●●

men Tukkukauppiaiden Liitto, la-
kimies 1969– 71, johtaja 1971– 77, 
Rautakonttori Oy, toimitusjohta-
ja 1977– 84, Tukkukauppojen Oy, 
pääjohtaja 1985– 92

Suomen Rahapajan hallituksen ●●

puheenjohtaja 2009–, hallituksen 
jäsen 2008–

Hallituksen 
varapuheenjohtaja 2009

Harry Linnarinne 
s. 23.2.1965, tkt, ktm.

Outotec Oyj, liiketoiminnan ●●

kehitysjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luotta-●●

mustehtävät: –
Keskeinen työkokemus: Nokia ●●

Oyj, erilaisissa johdon tehtävissä 
(Suomi, Puola) 1998– 2002, Finpro 
Aasian johtaja (Japani) 2005– 07

Suomen Rahapajan hallituksen ●●

varapuheenjohtaja 2009–

Hallituksen 
jäsenet

Hille Korhonen 
s. 8.9.1961, tkl.

Fiskars Oyj, johtaja, tuotanto, lo-●●

gistiikka ja hallinto
Keskeiset samanaikaiset luotta-●●

mustehtävät: Nokian Renkaat Oyj:n 
hallituksen jäsen ja nimitys- ja pal-
kitsemisvaliokunnan jäsen, Kes-
kuskauppakamarin talouspoliitti-
sen valiokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus: Fiskars ●●

Oyj, johtaja 2008–, Iittala Group, 
johtaja 2003–, Nokia Oyj, erilaiset 
johdon tehtävät 1996–2003

Suomen Rahapajan hallituksen ●●

jäsen 2008–
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Yhtiön johto

Konsernin johtoryhmä

Maarit Aarni-Sirviö 
toimitusjohtaja (puheenjohtaja)

Paul Gustafsson 
varatoimitusjohtaja

Juha Hörkkö 
talousjohtaja

Matti Rastas 
liiketoimintajohtaja, käyttörahat

Juha Ruskola 
liiketoimintajohtaja, keräilytuotteet

Mika Peippo 
liiketoimintajohtaja, palkitsemistuotteet

Anssi Pihkala 
s. 27.4.1963, vt.

Hansel Oy, toimitusjohtaja●●

Muut keskeiset luottamustehtä-●●

vät: kl-Kuntahankinnat Oy:n hal-
lituksen jäsen, Suomen osto- ja 
logistiikkayhdistys logy ry:n halli-
tuksen varapuheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Hansel ●●

Oy, lakiasiainjohtaja 2003– 2005, 
Suomen Kuntaliitto, lakimies 
1997– 2003, Asianajotoimisto Koi-
vuhovi, lakimies 1994– 97

Suomen Rahapajan hallituksen ●●

jäsen 2008–

Catharina Stackelberg-
Hammaren 
s. 5.11.1970, ktm.

Marketing Clinic Oy, toimitus-●●

johtaja
Keskeiset samanaikaiset luot-●●

tamustehtävät: Alma Media Oyj:n 
hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus: Coca-●●

Cola Finland Oy, toimitusjohtaja 
2003– 2004, Coca-Cola Sweden ab, 
toimitusjohtaja 2002– 2003, Coca-
 Cola Finland Oy, toimitusjohtaja 
2000– 2002, Coca-Cola Nordic & 
Baltic Division, markkinointijoh-
taja 2000, Coca-Cola Finland Oy, 
markkinointipäällikkö 1996– 2000, 
Sentra plc, markkinointipäällikkö 
1994– 96

Suomen Rahapajan hallituksen ●●

jäsen 2004–

Kuvassa va-●■

semmalta lukien 
Mika Peippo, Ju-
ha Ruskola, Mat-
ti Rastas, Maa-
rit Aarni-Sirviö, 
Paul Gustafsson 
ja Juha Hörkkö.

Kuvassa vasemmalta lukien  ●■

Hille Korhonen, Catharina 
Stackelberg-Hammaren, Harry 
Linnarinne, Jukka Ohtola, Pentti 
Kivinen ja Anssi Pihkala.
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Kiristyneestä taloudel-●■

lisesta tilanteesta huoli-
matta ansioituneita kan-
salaisia palkittiin hyvistä 
teoista ja merkittävästä 
toiminnasta. Valu-uuniin 
menevästä kipsimuotis-
ta tulevat korkeimman 
suomalaisen kunniamer-
kin, Suomen Valkoisen 
Ruusun suurristin ketjun 
koristeet



Suomen Rahapaja Oy

Hallituksen 
toimintakertomus

Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit
Vientimarkkinoiden kilpailutilanne tulee edel-
leen tiukkenemaan sekä käyttörahojen että keräi-
lytuotteiden osalta. Kotimainen markkina ei tule 
juurikaan kasvamaan, joten globaalin markkinoin-
nin ja globaalimpien tuotteiden kehittäminen ovat 
jatkossa entistä tärkeämpiä.

Metallien hintatason voimakas heilahtelu jat-
kui myös toimintavuoden aikana. Tulevaisuudes-
sakin voidaan metallien hintatason olettaa hei-
lahtelevan. Yhtiö pyrkii valmistautumaan tähän 
kehitykseen hankintasopimuksin.

Tulos
Konsernin liikevaihto laski edellisvuoteen ver-
rattuna seitsemän prosenttia. Liikevaihto oli ker-
tomusvuonna 89,4 miljoonaa euroa. Liiketappio 
oli 3,9 miljoonaa euroa eli −4,4 % liikevaihdos-
ta (−1,8 m€ eli −1,9 % liikevaihdosta). Konsernin 
tilikauden tappioksi muodostui 2,1 miljoona eu-
roa eli −2,3 % liikevaihdosta (−3,8 m€ eli −3,9 % 
liikevaihdosta). Konsernin tulokseen vaikutti eri-
tyisen voimakkaasti taloudellisesta lamasta joh-
tunut kuluttajakysynnän selkeä lasku.

Nordic Monetan liikevaihto oli 40,1 m€ jääden 
selkeästi alle budjetin (60,3 m€) ja tulos muo-
dostui tappiolliseksi. Tähän vaikuttivat taantu-
ma, it- ja logistiikkajärjestelmien uusiminen että 
kilpailuympäristön muutos suoramarkkinoinnis-
ta verkkoon.

Emoyhtiön Suomen Rahapaja Oy:n liikevaih-
to nousi 38,6 m€:oon (2008: 25,0 m€). Tulos 

kääntyi toimintavuoden aikana positiiviseksi ol-
len 290 t€ (2008: −2 964 t€). Globaalien mark-
kinointitoimenpiteiden ansiosta yhtiö teki en-
simmäiset vientiprojektit Venäjän markkinoille. 
Käyttörahatuotannossa saavutettiin uusi tuotan-
toennätys, ja kolikoita lyötiin ensimmäisen kerran 
yli miljardi kappaletta (1,3 mrd.).

Investoinnit
Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat 1,6 miljoonaa euroa.

Muutokset konsernin rakenteessa
Yhtiön konsernirakenteessa ei ole tapahtunut 
muutoksia tilivuoden aikana.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana kes-
kimäärin 257 henkilöä (268 henkilöä), joista 158 
(160) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa kon-
sernin palveluksessa oli 248 henkilöä. Henkilös-
tölle maksetut palkat ja palkkiot olivat kertomus-
vuonna 14,4 miljoonaa euroa (15,3 m€).

Organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Maarit Aarni-
Sirviö.

Yhtiön hallituksen kokoonpano oli 29.4.2009 
pidettyyn yhtiökokoukseen saakka: Raimo Sailas 
(puheenjohtaja), Pentti Kivinen, Hille Korhonen, 
Jukka Ohtola, Anssi Pihkala ja Catharina Stackel-
berg-Hammaren. Yhtiökokouksen jälkeen halli-
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tuksen kokoonpano on: Pentti Kivinen (puheen-
johtaja), Harry Linnarinne, Hille Korhonen, Jukka 
Ohtola, Anssi Pihkala ja Catharina Stackelberg-
Hammaren. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut 
Tuokko Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tar-
kastajana kht Timo Tuokko.

Vuoden 2010 näkymät
Hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti 
Rahapajan tavoite on kasvaa käyttörahoissa yh-
deksi Euroopan suurimmista rahapajoista, jonka 
menestys perustuu:

tehokkaaseen tuotantoon●●

strategiseen markkinaosaamiseen●●

yhteistyöhön/osa omistukseen ●●

aihio toimittajan kanssa
jatkuvaan tuotekehitykseen.●●

Juhlarahoissa yhtiö haluaa olla edelläkävijä desig-
nissa ja teknologiassa. Palkitsemistuotteista ke-
hitetään kannattavaa liiketoimintaa panostamalla 
korkeamman katteen tuotteisiin.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan 

hieman vuoden 2009 tasosta. Taloustilanteen ei 
oleteta vielä parantuvan niin paljon, että se vai-
kuttaisi merkittävästi keräilytuotteiden kysyn-
tään. Kilpailu käyttörahamarkkinoilla tulee enti-
sestäänkin kiristymään, mikä näkyy suhteellisen 
kannattavuuden heikkenemisenä.

Vuonna 2010 vietetään Suomen Rahapajan pe-
rustamisen 150-vuotisjuhlaa. Tapahtuman kunni-
aksi lyödään ”Suomalainen raha 150 vuotta” -juh-
laraha huhtikuussa ja syksyllä 2010 järjestetään 
näyttely tiedekeskus Heurekassa. Suomen Raha-
paja avaa verkkokaupan keväällä 2010.

Vuoden aikana jatketaan strategisia tuoteke-
hitysprojekteja kuten työkalujen mallinnus ja ja-
lometallituotteiden valmistus. Rahojen turva-
ominaisuuksien kehittämiseen tähtää kaksi eri 
hanketta. Investoinnit tuotekehitykseen pysyvät 
vuoden 2009 tasolla.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että emoyhtiö ei 
jaa osinkoa ja voitto 289 989,85 euroa siirretään 
kertyneet voittovarat -tilillle.

2009 2008 2007 2006 2005

Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Liikevaihto (1 000 €) 89 378 96 035 120 507 122 243 104 962

Liikevoitto-% − 4,4 % − 1,9 % 4,0 % 9,0 % 5,5 %

Sij. pääoman tuotto − 5,4 % − 2,3 % 5,4 % 12,0 % 6,5 %

Omavaraisuusaste 71,6 % 73,0 % 70,3 % 64,4 % 65,5 %

Keskim. henkilöstö 257 268 263 247 233

Suomen 
Rahapaja 
Oy

Liikevaihto (1 000 €) 38 554 24 981 36 688 42 857 20 776

Liikevoitto-% − 0,5 % − 23,4 % − 12,8 % 3,3 % 10,4 %

Sij. pääoman tuotto − 0,3 % − 10,4 % − 7,9 % 2,4 % 2,6 %

Omavaraisuusaste 90,6 % 94,6 % 94,9 % 90,1 % 95,5 %

Keskim. henkilöstö 101 97 89 95 64

Tunnuslukuja vv. 2005– 2009
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Tuloslaskelma
1.1.– 31.12. 1.1.− 31.12.

Tuhatta euroa 2009 2008

Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Liikevaihto 89 378 96 035

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen lisäys (+) / vähennys (–)

544 1 209

Liiketoiminnan muut tuotot 910 331

Materiaalit ja palvelut − 58 799 − 63 541

Henkilöstökulut − 14 401 − 15 323

Poistot ja arvonalentumiset − 1 222 − 1 473

Liiketoiminnan muut kulut − 20 306 − 19 073

Liikevoitto − 3 895 − 1 836

Rahoitustuotot- ja kulut − 193 382

Voitto ennen satunnaiseriä, 
tilinpäätössiirtoja ja veroja − 4 088 − 1 454

Satunnaiset erät 259 451

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja − 3 830 − 1 003

Tilikauden verot − 29 − 1 166

Vähemmistöosuus 1 787 − 1 586

Tilikauden voitto − 2 072 − 3 755

Suomen 
Rahapaja Oy

Liikevaihto 38 554 24 981

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen lisäys (+) / vähennys (–)

449 1 264

Liiketoiminnan muut tuotot 1 220 365

Materiaalit ja palvelut − 30 432 − 22 128

Henkilöstökulut − 5 956 − 5 603

Poistot ja arvonalentumiset − 747 − 858

Liiketoiminnan muut kulut − 3 270 − 3 868

Liikevoitto − 183 − 5 848

Rahoitustuotot ja -kulut 164 2 819

Satunnaiset tuotot 310 0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 290 − 3 028

Tilinpäätössiirrot 0 64

Tuloverot 0 0

Tilikauden voitto 290 − 2 964
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 31.12. 31.12.
Tuhatta euroa 2009 2008

Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Vastaavaa Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 967 536

Aineelliset hyödykkeet 3 993 3 958

Sijoitukset 15 15

Pysyvät vastaavat yhteensä 4 974 4 510

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 23 358 21 586

Pitkäaikaiset saamiset 1 292 1 020

Lyhytaikaiset saamiset 13 766 13 379

Rahat ja pankkisaamiset 28 143 31 771

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 66 560 67 757

Vastaavaa yhteensä 71 534 72 267

Vastattavaa Oma pääoma

Osakepääoma 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 6 448 6 448

Vararahasto 199 188

Edellisten tilikausien voitto 41 660 44 846

Tilikauden voitto − 2 072 − 3 755

Oma pääoma yhteensä 51 235 52 726

Vähemmistöosuus 7 697 9 075

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 861 1 134

Lyhytaikainen vieras pääoma 11 742 9 332

Vieras pääoma yhteensä 12 603 10 466

Vastattavaa yhteensä 71 534 72 267

Tase
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 31.12. 31.12.
Tuhatta euroa 2009 2008

Suomen 
Rahapaja Oy

Vastaavaa Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 320 371

Aineelliset hyödykkeet 1 412 1 697

Ennakkomaksut 570 58

Sijoitukset 10 696 11 232

Pysyvät vastaavat yhteensä 12 997 13 358

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 14 057 14 031

Pitkäaikaiset saamiset 0 0

Lyhytaikaiset saamiset 7 081 2 686

Rahat ja pankkisaamiset 22 385 23 736

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 43 523 40 454

Vastaavaa yhteensä 56 521 53 812

Vastattavaa Oma pääoma

Osakepääoma 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 6 448 6 448

Edellisten tilikausien voitto 39 481 42 445

Tilikauden voitto 290 − 2 964

Oma pääoma yhteensä 51 219 50 929

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 44 0

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma 5 258 2 883

Vastattavaa yhteensä 56 521 53 812
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Rahoituslaskelma Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Suomen 
Rahapaja 

Oy

1.1.– 31.12. 1.1.– 31.12. 1.1.– 31.12. 1.1.– 31.12.
Tuhatta euroa 2009 2008 2009 2008

Liike toiminnan 
rahavirta

Liikevoitto − 3 895 − 1 836 − 183 − 5 848

Oikaisut liikevoittoon 1 209 2 245 714 858

Käyttöpääoman muutos 66 3 371 − 1 822 2 706

Maksetut korot ja maksut − 356 − 304 − 1 756 − 1 133

Saadut osingot 0 0 453 3 159

Saadut korot 258 1 172 1 458 793

Muut rahoituserät − 70 − 2 575 0 0

Maksetut verot 868 − 2 531 0 0

Liiketoiminnan rahavirta − 1 922 − 458 − 1 136 535

Investointien 
rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin − 1 587 − 1 736 − 780 − 626

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot

152 766 34 63

Myönnetyt lainat 0 0 0 0

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 − 8 1 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0 0

Luovutustulot muista sijoituksista 0 4 0 671

Saadut korot investoinneista 1 0 0 0

Investointien rahavirta − 1 434 − 974 − 745 109

Rahoituksen 
rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 132 0 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut − 273 − 609 0 0

Maksetut osingot 0 − 3 800 0 − 1 800

Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta − 273 − 4 277 0 − 1 800

Rahavarojen muutos − 3 628 − 5 709 − 1 882 − 1 156

Fuusiossa vastaanotetut rahavarat 0 0 531 0

Rahavarat 1.1. 31 771 37 480 23 736 24 892

Rahavarat 31.12. 28 143 31 771 22 385 23 736

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten liikesaamisten 
lisäys (–) / vähennys (+)

− 383 5 975 − 4 395 4 116

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) − 1 297 − 351 199 − 1 347

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 1 745 − 2 252 2 375 − 64

66 3 371 − 1 822 2 706
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Konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki 
konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on laadit-
tu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden 
hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan 
oman pääoman ero on esitetty konserninliikear-
vona ja konsernireservinä kohdistamatta niitä ty-
täryhtiöiden omaisuuserille. Konserniliikearvo ja 
konsernireservi on netotettu. Konsernin sisäiset 
liiketapahtumat ja sisäiset katteet on eliminoitu.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on 
muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on 
muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurs-
siin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin 
kuin ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien 
muuntoerot on esitetty erässä voitto edellisisiltä 
tilikausilta.

Nordic Moneta -alakonsernin luvut perustuvat 
allekirjoittamattomiin tilinpäätöksiin.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on las-
kettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden ta-
loudellisen pitoajan perusteella.

Poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet ja muut pitkä-●●

vaikutteiset menot 3– 5 vuotta
Liikearvo 5 vuotta●●

Konserniliikearvo 5 vuotta●●

Rakennukset 25 vuotta●●

Tuotantokoneet 3– 10 vuotta●●

Kalusto 3– 5 vuotta●●

 
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mu-
kaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleen-
hankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan 
määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisäl-
lytetty muuttuvat menot.

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, 
pankkitilit ja alle kolmen kuukauden talletukset.

Valuuttamääräiset erät
Muut kuin euromääräiset saamiset ja velat on 
muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan 
Keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin.

Eläkkeet
Konserniyhtiöiden henkilökunnan eläketurva on 
hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutus yhtiöissä. 
Eläkemenot kirjataan kuluksi karttumisvuonna. 
Norjan yhtiön henkilöstön (31 henkilöä) eläke-
maksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustu-
vat aktuaarin tekemiin laskelmiin.

Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka tai -saaminen on lasket-
tu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikai-
sille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvis-
tettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen 
sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudes-
saan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun 
todennäköisen saamisen suuruisena. Konsernin 
tuloverosaamiset ja -velat on esitetty omina eri-
nään taseessa.

Tilinpäätöksen 
liitetiedot
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Tuhatta euroa 2009 2008

1. Liikevaihto 
markkina-
alueittain

Suomi 25 854 31 374

Muut EU-maat 34 455 46 137

EU-maiden ulkopuolelle 29 069 18 523

Yhteensä 89 378 96 035

2. Materiaalit 
ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet

Ostot tilikauden aikana 48 724 54 095

Varaston muutos 1 097 269

49 820 54 363

Ulkopuolisilta ostetut palvelut 8 979 9 178

Yhteensä 58 799 63 541

3. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana 

Toimihenkilöitä 172 182

Työntekijöitä 85 86

Yhteensä 257 268

Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot 11 516 12 250

Eläkekulut 1 699 1 673

Muut henkilösivukulut 1 186 1 400

Yhteensä 14 401 15 323

4. Poistot Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista 
ja aineettomista hyödykkeistä 1 222 1 473

Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus. 

5. Rahoitus-
tuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot 1 943 1 849

Korkokulut ja muut rahoituskulut − 2 136 − 1 467

Rahoitustuotot  ja -kulut yhteensä − 193 382

Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssivoittoja (netto) − 386 − 406

6. Satunnaiset 
erät

Verojaksotusrahaston muutos 259 451

Tilinpäätöksen liitetiedot
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Tuhatta euroa 2009 2008

7. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 109 926

Laskennallisen verovelan muutos 80 − 239

Tuloverot yhteensä 29 1 166

8. Käyttö - 
omaisuus

Aineettomat 
hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike- 
arvo

Konserni-
liikearvo

Muut 
pitkäv.
menot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 1 208 19 924 1 150 1 291 23 573

Kurssierot +/– 46 1 469 − − 1 515

Lisäykset 38 − − 582 620

Vähennykset − − − − 0

Hankintameno 31.12.2009 1 292 21 393 1 150 1 874 25 708

Kertyneet poistot 1.1.2009 1 100 19 822 1 075 1 040 23 037

Kurssierot +/– 45 1 446 − 14 1 506

Vähennysten kertyneet poistot − − − − 0

Tilikauden poisto 60 35 19 83 198

Kertyneet poistot 31.12.2009 1 205 21 303 1 094 1 138 24 741

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 86 89 56 735 967

Aineelliset 
hyödykkeet

Maa- 
alueet

Raken-
nukset

Koneet ja 
kalusto Yhteensä Sijoitukset

Hankintameno 1.1.2009 366 1 576 17 390 19 332 15

Kurssierot +/– 28 132 605 765 −

Lisäykset − 49 933 982 −

Vähennykset − − 149 149 − 1

Hankintameno 31.12.2009 394 1 756 18 780 20 930 15

Kertyneet poistot 1.1.2009 − 376 14 998 15 374 −

Kurssierot +/– − 46 467 513 −

Vähennysten kertyneet poistot − − − 27 − 27 −

Tilikauden poisto − 71 953 1 024 −

Kertyneet poistot 31.12.2009 − 493 16 444 16 938 −

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 394 1 263 2 335 3 993 15
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Tuhatta euroa 2009 2008

10. Vaihto-
omaisuus 

Aineet ja tarvikkeet 11 507 12 011

Keskeneräiset tuotteet 928 1 767

Valmiit tuotteet 9 449 6 954

Ennakkomaksut 1 474 854

Yhteensä 23 358 21 586

11. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset

Eläkerahastosaaminen 933 670

Laskennallinen verosaaminen 359 351

Yhteensä 1 292 1 020

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 12 569 10 388

Tuloverosaamiset 144 377

Alv-saaminen 362 1 041

Siirtosaamiset 691 1 573

Yhteensä 13 766 13 379

Konsernin ja emoyhtiön 
omistusosuus-%

Kotipaikka 
ja maa

9. Konserni-
yritykset

Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt

Oy Nordic Moneta Ab 50 Vantaa, Suomi

ab Myntverket 100 Eskilstuna, Ruotsi

Det Norske Myntverket as 50 Kongsberg, Norja

Kiinteistö Oy Äkäsloiste 55 ,78 Kolari, Suomi

Insnia ab 100 Eskilstuna, Ruotsi

Beremal Oy 100 Helsinki, Suomi

Tytäryhtiöiden omistamat

Mynthuset Sverige ab 100 Malmö, Ruotsi

Mønthuset Danmark as 100 Kööpenhamina, Tanska

Eesti Mundiari oü 100 Tallinna, Viro

Latvijas Monétu Nams sia 100 Riika, Latvia

Nordic Coin ab 100 Eskilstuna, Ruotsi

Monetu Namai 100 Vilna, Liettua

Tilinpäätöksen liitetiedot
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Tuhatta euroa 2009 2008

12. Oma 
pääoma 

Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448

Siirto voittovaroista 0 0

Siirto vararahastoon 0 0

Ylikurssirahasto 31.12. 6 448 6 448

Vararahasto 1.1. 188 216

Siirto voittovaroista 0 0

Siirto ylikurssirahastosta 0 0

Muuntoero ja muut muutokset 11 − 28

Vararahasto 31.12. 199 188

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 41 090 47 828

Siirrot rahastoon 0 0

Muuntoero ja muut muutokset 570 − 1 182

Osingonjako 0 − 1 800

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 41 660 44 846

Tilikauden voitto − 2 072 − 3 755

Oma pääoma yhteensä 51 235 52 726

Jakokelpoinen oma pääoma 39 588 41 090

13. Lasken-
nalliset 
verovelat ja 
-saamiset 

Laskennalliset verosaamiset

Jaksotuseroista 304 261

Yhdistelytoimenpiteistä 55 90

Laskennalliset verovelat

Tilinpäätössiirroista 11 11

14. Vieras 
pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennallinen verovelka 11 11

Verojaksotusvelka 782 990

Pitkäaikainen laina 68 132

Yhteensä 861 1 134

Lyhytaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä 0 0

Saadut ennakot 2 156 918

Ostovelat 4 017 4 172

Muut lyhytaikaiset velat 971 236

Tuloverovelka 126 − 539

Muut siirtovelat 4 472 4 545

Yhteensä 11 742 9 332
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Olemme tarkastaneet Suomen Rahapaja Oy:n 
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuk-
sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.– 31.12.2009. Ti-
linpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhti-
ön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
liitetiedot.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimises-
ta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tie-
dot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus 
vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjoh-
taja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkas-
tus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lau-
sunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä 
ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastus-
tapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden 
noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua 
ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen 
varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimin-
takertomuksessa ei ole olennaisia virheelli-
syyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja 
toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain 
mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen 
ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpi-
teiden valinta perustuu tilintarkastajan harkin-
taan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä 
on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olen-
nainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoi-
menpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös ti-
linpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää 

sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen yleistä esittä-
mistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita se-
kä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia 
arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia 
tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että toimintakerto-
mus ja tilinpäätös, jossa emoyhtiön tilikauden 
tulos on 289.989,85 euroa voittoa ja konsernin 
tulos 2.071.966 euroa tappiota, antavat Suomes-
sa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Puollamme tilinpäätöksen ja konserniti-
linpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esi-
tys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on 
osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuva-
pauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jä-
senille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltam-
me tilikaudelta.

Helsingissä, 26.� päivänä maaliskuuta 2010 
Tuokko Tilintarkastus Oy 
KHT-yhteisö

Timo Tuokko 
KHT

Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus
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Juhla- ja keräilyrahat

Uudet julkaisut vuonna 2009

Fredrik Pacius 200 vuotta 
-juhlaraha

Nimellisarvo 10 €
Halkaisija 38,6 mm
Metalli Ag 925
Paino 25,5 g
Vuosileima 2009
Lyöntimäärä proof 28 000 

BU 7 000
Suunnittelija Pertti Mäkinen
Julkaisupäivä 6.2.2009
Maa Suomi

Porvoon valtiopäivät 
200 vuotta -juhlaraha

Nimellisarvo 100 €
Halkaisija 22,0 mm
Metalli Au 917
Paino 6,78 g
Vuosileima 2009
Lyöntimäärä proof 7 500
Suunnittelija Reijo Paavilainen
Julkaisupäivä 27.3.2009
Maa Suomi

Merkkivuosi 1809 
-erikoiskaksieuroinen

Nimellisarvo 2 €
Halkaisija 25,75 mm
Metalli perusmetalli
Paino 8,5 g
Vuosileima 2009
Lyöntimäärä proof 25 000
Suunnittelija Reijo 

Paavilainen
Julkaisupäivä 23.10.2009
Maa Suomi

EMU 10 vuotta 
-erikoiskaksieuroinen

Nimellisarvo 2 €
Halkaisija 25,75 mm
Metalli perusmetalli
Paino 8,5 g
Vuosileima 2009
Lyöntimäärä proof 25 000
Suunnittelija George Sta-

matopoulos
Julkaisupäivä 15.1.2009
Maa Suomi

Rauha ja turvallisuus 
-juhlaraha

Nimellisarvo 20 €
Halkaisija 38,61 mm
Metalli Ag 925
Paino 33,62 g
Vuosileima 2009
Lyöntimäärä proof 11 500 

BU 3 500
Suunnittelija Tapio Kettunen
Julkaisupäivä 19.8.2009
Maa Suomi

Valtioneuvosto 200 vuotta 
-juhlaraha

Nimellisarvo 10 €
Halkaisija 38,6 mm
Metalli Ag 925
Paino 25,5 g
Vuosileima 2009
Lyöntimäärä proof 15 000 

BU 5 000
Suunnittelija Reijo Paavilainen
Julkaisupäivä 2.10.2009
Maa Suomi

www.suomenrahapaja.fi



Suomen Rahapaja Oy
PL 100 (Turvalaaksontie 1)
01741 Vantaa
p. (09) 894 31
f. (09) 898 274
www.suomenrahapaja.fi

AB Myntverket
Box 401 (Smedjegatan 19)
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