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Suomen Rahapaja -konserni



Eero
Saarinen ja 
arkki tehtuuri 
-juhlaraha


Minna Canth 
ja tasa-arvo 
-juhlaraha


Suomalainen 
raha 150 
vuotta  
-juhlaraha


Konsta Jylhä ja 
kansan musiikki  
-juhlaraha


Varsinais-
Suomen  
maakuntaraha


Lapset
ja luovuus  
-juhlaraha


Suomalainen raha 
150 vuotta -erikois-
kaksi euroinen


Satakunnan  
maakuntaraha


Nimellisarvo 10 € 10 € 100 € 10 € 5 € 20 € 2 € 5 €
Halkaisija 38,6 mm 38,66 mm 22 mm 38,6 mm 27,25 mm 38,61 mm 25,75 mm 27,25 mm
Metalli Ag 925 Ag 925 Au 917 Ag 925    CuAiNi

   CuNi
Ag 925    CuNi

   CuZnNi/Ni/CuZnNi
   CuAiNi
   CuNi

Paino 25,5 g 25,5 g 5,65 g 25,5 g 9,8 g 25,5 g 8,5 g 9,8 g
Vuosileima 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Lyönti-
määrä

BU 6 000 6 000  — 5 000 Unc 90 000 3 500 Unc 1,6 milj. Unc 90 000
proof 20 000 14 000 7 000 10 000 30 000 10 000 25 000 30 000

Suunnittelija Juha Kauko Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Nora Tapper Roope Määttä Reijo Paavilainen Nora Tapper
Julkaisupäivä 29.1.2010 19.3.2010 6.4.2010 12.7.2010 30.9.2010 20.10.2010 29.10.2010 15.11.2010
Maa Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi

 ■ Urpo Peltokan-
gas kuljettaa trukilla 
käyttörahojen aihioita 
Suomen Rahapajan 
leimaamossa. Ismo 
Mannonen tarkistaa 
käsin, että vastalyöty 
kolikko on ensiluok-
kainen ja virheetön.

Juhla- ja 
keräilyrahat

Uudet 
julkaisut 
vuonna 

2010

www.suomenrahapaja.fi 
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Suomen Rahapaja Oy on 
Pohjoismaiden ja Baltian johtava 
rahapaja. Suomen Rahapaja myy, 
markkinoi ja lyö metallirahaa. 
Yhtiön omistaa Suomen valtio.

Suomen Rahapaja -konserniin kuuluu sa-
taprosenttisesti Suomen Rahapaja Oy ja 
ab Myntverket Ruotsissa sekä viisikym-
mentäprosenttisesti Det Norske Mynt-
verket as Norjassa.

Suomen Rahapaja Oy valmistaa metal-
lisia käyttörahoja, juhla- ja erikoisraho-
ja ja rahasarjoja. Konsernissa on noin 100 
työntekijää ja vientiä lähes 40 maahan. 
Vuonna 2011 Suomen Rahapaja julkistaa 
kuusi uutta juhlarahaa ja seitsemän maa-
kuntarahaa. Suomen Rahapajan verkko-
kaupassa tarjotaan tuotteita EU-alueella 
asuville kuluttaja-asiakkaille.

Suomalaisilla ja Suomeen matkaavil-
la on mahdollisuus tutustua kolikoiden 
valmistamiseen tiedekeskus Heurekassa 
Vantaalla Kolikon tie -näyttelyssä. Lisää 
tietoa vuoden 2011 tapahtumista kerro-
taan verkkosivuillamme osoitteessa 
www.suomenrahapaja.fi.



Tärkeimmät 
tunnusluvut

Tärkeimmät 
markkina-alueet

58 M€
89 M€, 2009

Suomen Rahapaja 
-konsernin liikevaihto

Suomen Rahapaja 
-konsernin tilikauden voitto 

Suomen Rahapaja 
Oy:n liikevaihto

−0,2  M€
− 2,1 M€, 2009

43 M€
39 M€, 2009

Suomen Rahapaja Oy:n 
tilikauden voitto

Suomen Rahapaja Oy:n 
sairaus poissaolot

−2,0 M€
+0,3 M€, 2009

4,7 %
5,1 %, 2009

K
ar

tt
a:

 U
.S

. D
ep

ar
tm

en
t 

of
 t

he
 In

te
rio

r, 
U

.S
. G

eo
lo

gi
ca

l S
ur

ve
y

Vuosikertomus 2010—3



Toimitusjohtajan katsaus

Matkalla 
uuteen

Vuonna 2010 Suomen Rahapaja 
ja Suomen Markka täyttivät 150 
vuotta. Juhlavuodesta tuli Suomen 
Rahapajalle suurten muutosten vuosi, 
kun yritys vaihtoi toimitusjohtajan 
ja selkiytti strategiaa kesken vuotta. 
Syksyllä uusi suunta ja päämäärä 
olivat vakaat: Suomen Rahapaja 
keskittyy rahan lyömiseen.

Talouden kannalta Suomen Rahapajan vuosi 2010 
oli haasteellinen. Kertaluontoiset erät kääntävät 
liiketuloksen positiiviseksi, mutta toiminnallinen 
tulos on tappiollinen.

Suomen Rahapaja vakiinnutti asemaansa mer-
kittävänä käyttörahatoimittajana vuonna 2010. 
Vantaalla lyötiin kaikkiaan 1,1 miljardia kolik-
koa. Kaksi vahvaa vuotta peräkkäin vahvisti Suo-
men Rahapajan asemaa kansainvälisillä markki- 
noilla.

Suomen Rahapaja teki kaksi erityisen isoa 
käyttörahatoimitusta vuoden aikana. Heinäkuus-
sa lyötiin ensimmäiset Viron eurokolikot Van-
taalla. Tapahtuma sai runsaasti myönteistä me-
diajulkisuutta. Varsinaiset toimitukset alkoivat 
syyskuussa. Viron keskuspankki kertoi arvosta-
vansa Suomen Rahapajan joustavuutta ja nopeut-
ta toimituksissa.

Toinen merkittävä käyttörahatoimitus tehtiin 
Nepaliin. Suomen Rahapaja voitti tarjouskilpai-
lun kahden rupian kolikoiden toimituksesta. Toi-
mitus on Suomen Rahapajan ensimmäinen työ 
Nepaliin. Kolikoiden toimitukset jatkuvat vuoden 
2011 puolelle.

Taantuma ja finanssikriisi ovat hidastaneet Itä-
Euroopan siirtymistä euroon. Se näkyy jo vuoden 
2010 tuloksessa, mutta vaikutukset heijastunevat 
vielä tulevinakin vuosina. Yhteisvaluuttaan siir-
tymisten uskotaan viivästyvän.

Vaikka kansantalouden tila koheni vuoden ai-
kana, taantuman vaikutukset tuntuivat käyttöra-
han markkinoilla. Finanssikriisi on saanut kes-
kuspankit varovaisiksi ja ne ovat vähentäneet 
kolikkotilauksiaan. Taloudellisen epävarmuuden 
tilanteessa ihmiset käyttävät marginaalisia sääs-
töjään eli siirtyvät käyttämään kolikkosäästöjään. 
Pieni teko vaikuttaa kolikoiden kysyntään. Mo-
ni rahapaja ei ole lyönyt lainkaan kolikoita omaan 
maahansa.

Uuden strategian 
vuosi
Suomen Rahapajan toimitusjohtaja vaihtui ke-
väällä. Toukokuun lopussa hallitus nimitti uuden 
toimitusjohtajan. Uusi strategiatyö alkoi välittö-
mästi. Muutoksen tarkoitus oli tuoda esiin liike-
toiminnan syvin ydin ja kääntää yritys kannatta-
vaksi. Suomen Rahapajan perusliiketoiminta on 
lyödä rahaa. Ydinosaamiseen keskittyminen on 
pidettävä kirkkaana kaikessa tekemisessä.

Uusi strategia karsi pois toiminnot, jotka ei-
vät tue ydinajatusta. Liiketoimintayksiköt, jotka 
eivät suoraan tue perusliiketoimintaa, myydään 
pois. Suoramarkkinointiin erikoistuneen tytär-
yhtiö Nordic Monetan osakekanta myytiin koko-
naan Samlerhuset Groupille. Kultasepäntyöhön 
perustuva palkitsemistuotteet-yksikkö myytiin 
suomalaiselle Kultakeskukselle.

■● Toimitusjohtaja 
Paul Gustafsson.
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Viennin osuus 
liikevaihdosta

Kevyt organisaatio
Muutos vaati kevennystä ja selkeytystä organi-
saatioon. Vanhat liiketoimintaryhmät purettiin, ja 
organisaatiosta tehtiin funktionaalinen. Siinä on 
kolme yksikköä: asiakkuudet, tilaustoimitusketju 
ja hallinto. Kaikkien yksiköiden päämäärä on yh-
teinen, saada Suomen Rahapaja kannattavaksi.

Yrityskauppojen ja ulkoistusten jälkeen vä-
keä oli jäljellä enää puolet entisestä. Palkitsemis-
tuotteiden henkilöstö siirtyi Kultakeskukseen 
vanhoina työntekijöinä. Hallinnon yhteistomin-
taneuvottelut koskivat alle kymmentä henki-
löä, ne käytiin loppuun joulukuussa. Suunnitte-
lutoimesta Suomen Rahapajaan jäi vain design 
management.

Muutoksella rakennetaan kova pohja turvalli-
selle tulevaisuudelle. Yrityskauppojen ja yt-neu-
vottelujen jäljet tuntuvat pitkään työyhteisössä. 
Jäljelle jäänyt henkilöstö on kuitenkin ymmärtä-
nyt muutoksen välttämättömyyden, vaikka sen 
läpivienti vaati uhrauksia. Uuden avoimuuden 
hengessä ajankohtaisista, yhteisistä asioista kes-
kustellaan yhdessä joka maanantai kaikille avoi-
messa tilaisuudessa.

Kasvun paikka
Uusasiakkuuksien hankinta onnistui kiitettäväs-
ti vuoden aikana. Suomen Rahapaja sai jalansijaa 
Pohjois-Afrikasta ja Etelä-Amerikasta, jossa se 
voitti muun muassa Argentiinassa kilpailun juh-
larahojen toimituksesta.

Käyttörahamarkkina Euroopassa on erittäin 
kilpailtu, joten kasvua on haettava maista, jois-
sa ei vielä ole käyttörahoja. Kehittyvät markkinat 

ovat erittäin lupaava markkina-alue. Esimerkiksi 
Afrikassa on useita kymmeniä valtioita, joilla ei 
vielä ole metallirahoja.

Kilpailutilanne on edelleen haasteellinen. Eu-
roopassa on yhä toistakymmentä rahapajaa. Osa 
rahapajoista toimii valtion budjettivaroilla. Se 
vääristää ylikapasiteetista kärsiviä markkinoi-
ta entisestään. On varmaa, että tulevina vuosina 
töistä käydään aikaisempaa kovempi kilpailu.

Uutta kasvua ja näkyvyyttä voidaan hakea 
myös lähempää, kotimarkkinoilta. Suomessa on 
harvinaisen hieno perinne tehdä juhla- ja keräily-
rahoja. Käyttöraha tekee rahapajan, mutta rahapa-
ja ilman juhlarahoja on vain metallipaja. Juhlarahat 
kantavat arvokasta suomalaisuuden viestiä aina 
uudelle sukupolvelle. Vuonna 2011 Suomen Raha-
paja nostaa keräilyrahat niille kuuluvalle paikalle.

Taantuma alkaa olla takana, mutta sen vaiku-
tukset tuntuvat toimialalla vielä useamman vuo-
den ajan. Tuleva vuosi on haasteellisempi kuin 
koskaan aikaisemmin. Toisaalta Suomen Raha-
paja on nyt valmis keskittymään kokonaan siihen, 
minkä se hallitsee parhaiten: rahan lyömisen.

78 %
Suomen 
Rahapaja 
-konserni

71 %
Suomen 

Rahapaja Oy
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Liiketoimintaympäristö

Suunta kohti  
avarampia markkinoita

Suomen Rahapaja avasi vuonna 2010 
onnistuneesti uusille markkina-alueille. 
Suunta on oikea. Suomen Rahapajan 
tuotteilla on kysyntää kaukomailla.

Liiketoimintaympäristön laajeneminen ja po-
tentiaalisten asiakkaiden määrän kasvu ovat nä-
kyvimmät muutokset Suomen Rahapajan liike-
toimintaympäristössä vuonna 2010. Suhteiden 
luominen keskuspankkeihin on hidasta, ja henki-
lökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä. Suomen Raha-
paja luottaa maineeseensa joustavana ja luotetta-
vana toimijana.

Uuden asiakkuuden syntyminen vaatii vuosi-
en työn. Määrätietoisesti tehty työ palkitsi teki-
jänsä ja Suomen Rahapajan markkina-alue kasvoi 
jälleen. Onnistuneet projektit puhuvat puolestaan. 
Aasia on edelleen vahva markkina-alue, mutta 
varsinkin Etelä-Amerikka ja Afrikka vaikuttavat 
tulevaisuuden kannalta erittäin lupaavilta alueilta.

Käyttörahamarkkinoilla kilpailu kiristyi enti-
sestään ja tilausmäärät pienenivät. Kapasiteettia 
markkinoilla on ollut liikaa pitkään. Kansainväli-
sille markkinoille tuli taantuman työntämänä ra-
hapajoja, jotka olivat aikaisemmin toimineet vain 
kotimarkkinoilla. Osa uusista kilpailijoista on 
valtiollisia rahapajoja, jotka kattavat kulunsa bud-
jettivaroin, mikä vääristää kilpailua entisestään ja 
hankaloittaa tarjousten hinnoittelua.

Keskuspankkien tekemät tilaukset vähenivät 
vuonna 2010. Taantuma vaikuttaa pitkällä vii-
peellä, sillä vuonna 2010 toimitetut tilaukset on 
tehty edellisenä tai sitä edellisenä vuonna. Myös 
käteisen rahan nopeutunut kierto pudottaa käyt-

törahojen tilauksia. Taantumassa kolikko ei enää 
jää taskunpohjalle, vaan sitä käytetään maksuväli-
neenä. Se on pieni teko, joka pudottaa pienten ko-
likoiden tilaustarpeen. Ilmiö näkyy muun muassa 
Euroopassa, jossa useat keskuspankit eivät tilan-
neet vuoden aikana pieniä kolikoita lainkaan.

Europrojektit viivästyvät
Globaali talouskriisi näkyy uusien euromaiden 
rahaprojektien viivästymisenä. Euroopan Unio-
nin uudet valtiot eivät päässeet vielä vaihtamaan 
valuuttaansa yhteisvaluuttaan. Euron käyttöön-
otto edellyttää määrättyjen taloudellisten kritee-
rien täyttymistä eikä taloudellinen tilanne ole 
ollut suotuisa kenellekään parin viime vuoden 
aikana. Finanssikriisi on kiristänyt myös eurol-
le myönteistä poliittista ilmapiiriä. On ennustet-
tu, että uusia euromaita tuskin on odotettavissa 
rahaunioniin moneen vuoteen. Mikäli ennusteet 
pitävät paikkansa, koko rahapajateollisuus kärsii 
siitä.

Viro vaihtoi kruununsa euroihin sovitun aika-
taulun mukaan. Kauppa oli lähes viidennes Suo-
men Rahapajan  vuoden käyttörahatoimituksesta. 
Toimitukset alkoivat syyskuussa ja jatkuivat koko 
syksyn. Suomen Rahapaja ja Viron keskuspankki 
ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Viron keskus-
pankki arvostaa Suomen Rahapajan kokemusta ja 
joustavuutta. Kommunikaatiota naapurin kanssa 
helpottaa myös yhteinen työkulttuuri ja kieli.

Metallien hinnat nousussa
Metallien kova hinnannousu tuntui loppuvuon-
na käyttörahojen tuotannossa. Hinnat liikkuivat 
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■■ Vasta leimaa-
mossa raha-aihi-
osta tulee kolikko, 
jolla on nimellisar-
vo. Käyttörahojen 
lyöntikone lyö ko-
likon yhdellä leima-
uksella. Käsityötä 
vaativat keräilyra-
hat leimataan jopa 
useaan kertaan.



■■ Hopean hinta nou-
si vuoden aikana kor-
keimmilleen 30 vuoteen. 
Keräilyrahojen hopea- 
aihioista ylijäänyt metalli 
ei joudu hukkaan, vaan 
se kierrätetään uudelleen 
käyttöön.



reippaasti vuoden aikana. Nousu kesästä vuoden 
loppuun oli useita kymmeniä prosentteja.

Metallien hinnannousu saa keskuspankit va-
rovaisiksi. Merkittävä osa kolikon hinnasta muo-
dostuu metallin hinnasta. Jos metallin hinta nou-
see liikaa, keskuspankit saattavat lykätä tilaustaan. 
Metallien hinnannousua voidaan korvata lyömäl-
lä kolikko edullisemmasta metallista eli pinnoite-
tusta teräksestä. Se onkin ollut trendi käyttöraha-
markkinoilla jo muutaman vuoden ajan.

Samoin kullan ja hopean hinta on ollut ennä-
tyksellisen korkealla vuoden aikana. Jalometallien 
hinnannousu tuntuu keräily- ja juhlarahojen hin-
nassa. Suomessa keräilijät ostavat keräilyrahan 
kulttuurisen arvon, ei jalometallin vuoksi. Mikäli 
keräilyrahan hinta nousee liian korkeaksi, keräilijä 
jättää rahan ostamatta. Suomen Rahapaja ei val-
mista puhtaita kultaisia tai hopeaisia sijoituskoli-
koita, vaan rahalla on aina myös kulttuurinen arvo.

Käyttörahoilla hyvä vuosi
Suomen Rahapaja yhdisti vuoden lopussa uuden 
strategiansa mukaisesti käyttörahojen ja keräily-
rahojen liiketoimintayksiköt. Muutos ei juuri näy 
ulospäin, sillä esimerkiksi keskuspankkiasiak-
kaalla on ollut aina vain yksi yhteyshenkilö.

Toiminnan tasolla muutos on suurempi. Liike-
toiminta analysoidaan nyt koko yhtiön kannalta. 
Liiketoiminnoilla on omat erityispiirteensä, mut-
ta tärkeintä on hakea kannattavuutta ja jatkuvuut-
ta kokonaisuudelle. Se viitoittaa tietä tulevaan se-
kä takaa kasvun ja menestyksen.

Kansainvälinen vahva käyttörahaliiketoiminta 
perustuu isoon volyymiin ja kustannustehokkuu-
teen. Se tarkoittaa isoja tilauksia, jotka pystytään 
toimittamaan luotettavasti ja tehokkaasti.

Käyttörahat pääsivät lähes edellisen vuoden 
tuotantoennätyksen tasolle 1,1 miljardilla lyödyllä 

kolikolla. Edellisen vuoden tapaista supertoimi-
tusta ei ollut, vaan määrä kertyi useista pienem-
mistä toimituksista.

Thaimaa on edelleen iso asiakas Suomen Raha-
pajalle. Uusi asiakas, Nepal, on esimerkki onnis-
tuneesta uusasiakashankinnasta. Suomen Raha-
paja esittäytyi Nepalille useita vuosia sitten, pääsi 
mukaan kilpailuihin ja viimein voitti tarjouskil-
pailun. Maan infrastruktuurin kehittymättömyys 
asettaa omat vaatimuksensa muun muassa toimi-
tuksille. Esimerkiksi toimituspakkaukset suun-
nitellaan niin, että niitä voidaan nostaa ja siirtää 
ihmisvoimin.

Juhlaraha on media
Juhla- ja keräilyrahojen päämarkkina-alue on 
Suomessa. Muut Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa 
ovat tärkeitä, mutta kotimarkkina on tärkein suo-
malaiselle keräilyrahalle. Vuoden aikana keräilyra-
hojen konsepti rakennettiin uudelleen.

Oleellista on palauttaa juhlarahalle tehtävä, jo-
hon se synnytetty: kulttuurisen viestin välittäjäk-
si. Juhlaraha siirtää tietoa seuraavalle sukupolvel-
le. Vähäisestä koostaan huolimatta se on painava 
ja arvokas lahja. Vuonna 2010 juhlarahoissa ker-
rottiin suomalaisesta arkkitehtuurista (Eero Saa-
rinen), kansanmusiikista (Konsta Jylhä), tasa-ar-
vosta (Minna Canth) sekä Suomen historiasta.

Vuonna 2010 käynnistetty Maakuntaraha-
sarja kertoo Suomen historiallisista heimoista ja 
maakunnista. Sarjaan kuuluu yhdeksän juhlara-
haa. Viiden euron nimellisarvoiset kolikot käy-
vät myös maksuvälineenä Suomessa. Käytännös-
sä rahat kuitenkin päätynevät keräilijöille. Omat 
juuret ovat tärkeät suomalaisille. Se näkyi hyvin, 
sillä loppuvuonna julkaistut Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan maakuntarahat saivat erittäin myön-
teisen vastaanoton alueillaan.

■● Nepalin keskuspankki on 
Suomen Rahapajan tuoreita 

asiakkaita. Kahden rupian 
kolikot on lyöty Vantaalla.

Vuosikertomus 2010—9



Suomen Rahapaja 150 vuotta

Hopeamarkasta 
energiakolikkoon

Vuonna 2010 Suomen Rahapajalla oli 
monta merkkipäivää. Keisari Aleksanteri 
II:n manifestilla 4. huhtikuuta vuonna 
1860 vahvistettiin markka Suomen 
rahayksiköksi. Suomen Rahapaja 
perustettiin keisarin päätöksellä huhtikuun 
19. päivänä samana vuonna. Ensimmäiset 
hopeamarkat lyötiin 15. lokakuuta 1864. 
150 vuotta myöhemmin Suomen Rahapaja 
on yhä voimissaan ja tärkeä toimija 
kansainvälisillä kolikkomarkkinoilla.

Huhtikuussa Suomen Rahapajan juhlaseminaa-
rissa pohdittiin käteisen rahan tulevaisuutta. Aal-
to-yliopiston opiskelijat esittelivät projektinsa, 
vuoden 2020 kolikon, joka muun muassa kerää 
ja tallettaa energiaa. Seminaarissa olivat paikalla 
muun muassa valtiovarainministeri Jyrki Katai-
nen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. 
Muistoksi seminaarista osallistujat saivat Suo-
men Lippu -juhlarahan.

Juhlavuotta täydensi yhteistyössä tiedekeskus 
Heurekan kanssa toteutettu Kolikon tie -näytte-
ly. Näyttely on Heurekan päänäyttelynä vielä 3–5 
vuoden ajan.

Suomen Rahapaja uudisti juhlavuoden kunni-
aksi ilmeensä. Uusi ilme viestii yrityksen asen-
teesta olla eturivissä. Keväällä aukesi Suomen Ra-
hapajan oma verkkokauppa, jossa on myynnissä 
kaikki vuoden aikana valmistetut juhla- ja keräi-
lyrahat. Verkkokaupan löysivät hyvin myös ulko-
maiset keräilijät.

2. Suomalainen kultaraha 
suomalaisesta kullasta
Suomen Rahapaja löi huhtikuussa kultaisen Suo-
malainen raha 150 vuotta -juhlarahan. Rahan ni-
mellisarvo on sata euroa ja se on valmistettu koti-
maisesta kullasta.

1. Uusi Leijonamerkki 
Suomen Rahapajalle
Suomen Rahapaja uudisti ilmeensä. Liikemerkissä 
on Suomen Leijona, mutta ilman miekkaa. Brändi-
uudistuksella Suomen Rahapaja kuuluu toimialan-
sa edelläkävijöihin. 

3. Mikä on 
vuoden 2020 kolikko?
Ryhmä Aalto-yliopiston opiskelijoita pohti vuoden 
2020 kolikon tehtäviä ja ulkonäköä. Uusi kolikko 
on monikäyttöinen ja siinä on myös energian ke-
ruu- ja talteenottojärjestelmä. Kolikon ulkokehä on 
metallia ja läpinäkyvä sisäkehä polykarbonaattia. 
Kolikon pinta on itsepuhdistuva ja antibakteerinen. 
Valo helpottaa kolikon tunnistamista, reikä rahan 
mukana kuljettamista. 

Projektissa olivat mukana Mirva Danske, Pedro 
Garciá Fontan, Jani Jansson, Marko Järvenpää, 
Ari Kiviranta, Simo Lehmusmies, Heikki Pulkkinen 
sekä Antti Vaajoki.
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4. Eesti vahetas 
kroonid eurodeks 
Suomen Rahapaja löi Viron keskuspankin eurokolikot 
vuonna 2010. Tarjouskilpailun voittamisesta ensimmäis-
ten eurojen lyöntiin kului aikaa yli viisi vuotta. Ensimmäi-
set Viron eurot lyötiin heinäkuun 2010 lopulla, ja toimi-
tukset alkoivat syyskuussa. Viro siirtyi yhteisvaluuttaan 
1.1.2011.

Yhteistyö Suomenlahden yli oli vaivatonta. Suomen 
Rahapaja oli toimittanut aikaisemmin Viroon sekä kruu-
nuja että juhlarahoja. Viron keskuspankki arvosti tuttua 
kumppania, joka on lähellä ja ymmärtää heidän tarpeen-
sa. Viestintää helpotti myös yhteinen kieli.

Suomen Rahapajalle Viron eurokolikkojen tekeminen 
vastaa vuoden tuotannosta noin viidennestä.

Kuvan työkaluilla lyötiin uusia kolikoita Virolle. Matrii-
sissa, jolla valmistetaan punssi, näkyy kahden euron tun-
nuspuoli. Leimassa on 20 sentin kolikon tunnuspuoli.

7. Tee oma 
kolikkosi!
Kolikon tie -näyttelyssä jo-
kainen vierailija voi valmistaa 
kolikon ja saada siihen oman 
kuvansa. Suomen Rahapajan 
ja Heurekan yhteisnäyttely on 
tiedekeskuksen  päänäyttely 
usean  vuoden ajan.

6. Suomalaiset  
erikoisjuhlarahat
Maakuntarahat on Suomen Rahapa-
jan erikoisjuhlarahasarja, joka alkoi 
syyskuussa 2010. Maakuntaraho-
jen pohjana ovat Sakari Topeliuksen 
Maamme-kirjan historialliset maa-
kunnat: Ahvenanmaa, Häme, Kar-
jala, Lappi, Pohjanmaa, Satakunta, 
Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. 
Jokaisessa kolikossa on maakunnal-
le tyypillinen aihe.

Vuonna 2010 maakuntarahansa 
saivat Varsinais-Suomi ja Satakunta. 
Loput seitsemän rahaa julkaistaan 
seuraavana vuonna.

Rahojen nimellisarvo on viisi eu-
roa. Maakuntarahat ovat juhlaraho-

ja. Ne on tarkoitettu pääasiallisesti 
keräilijöiden ja lahjan ostajien iloksi, 
muistoksi tärkeästä tapahtumasta 
tai asiasta. Maakuntajuhlarahat ovat 
myös laillisia ja käypiä maksuvälinei-
tä siinä maassa, jossa ne on lasket-
tu liikkeeseen, kuten muutkin juhla-
rahat. Kokonaislyöntimäärä on vain 
120 000 kappaletta.

Maakuntarahoja on markkinoitu 
reippaasti tuomalla rahojen myyn-
tipisteet kansan pariin turuille ja 
toreille. Konsepti osoittautui heti 
niin toimivaksi, että kiertue toteu-
tetaan kaikkien maakuntarahojen 
kunniaksi.

8. Thaimaan  
kuninkaan mitalit
Thaimaan kuninkaan ansioista kertova kuusiosai-
nen mitalisarja, King Initiative Medals, ideoitiin 
Thaimaassa yhdessä Suomen Rahapajan paikal-
listen kumppaneiden kanssa. Mitalisarja juhlistaa 
Thaimaan kuninkaan 60-vuotista valtakautta. Jo-
kainen mitali esittelee yhden kuninkaan tekemän 
aloitteen, joka on parantanut kansalaisten elämää.

Mitalien tunnuspuolella on kuningas Rama 
IX. Kääntöpuoli esittelee yhden hänen hyvän 
tekonsa. 

Mitalisarjaa markkinoi Thaimaan suurin media-
talo, joka nimesi mitaleille julkkiskummit. Kampan-
ja sai erittäin hyvin näkyvyyttä, ja mitaleja myytiin 
lähes 100 000 kappaletta.

Mitalisarja juhlisti myös Suomen Rahapajan ja 
Thaimaan keskuspankin 20-vuotista yhteistyötä.

5. Devalvoidaanko heti? 
Kysy Kekkoselta
Suomen Rahapaja julkaisi vuonna 
1981 Urho Kekkosen presidentti-
kauden 25-vuotisjuhlarahan. 2010 
Suomen Rahapaja avasi holvinsa ja 
tarjosi keräilijöille alkuperäistä Kek-
kos-juhlarahaa uudestaan 30 vuo-
den tauon jälkeen.

Kekkonen on yhä edelläkävijä. 
Juhlarahasta julkistettiin keväällä 
iPhone-puhelimiin ladattava app-
likaatio, jolla kolikkoa voi heittää 
virtuaalisesti ja kysyä Kekkosen 
mielipidettä. Applikaatio on tarjol-
la Applen AppStoressa, ja se on 
maksuton. Applikaatio on ladattu 
puhelimiin tuhansia kertoja.
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■■ Suomenlahti jäätymäs-
sä Helsingin Uunisaaren 
edustalla. Kova pakkastal-
vi kasvatti jääaluetta Suo-
men merialueilla. Peräme-
ri ja Suomenlahti saivat 
vahvan jääpeitteen. Hel-
mikuun lopulla jääpeite oli 
levinnyt jo Pohjoiselle Itä-
merelle. Tanskan salmissa 
asti oli ohutta jäätä.





Hallituksen 
jäsenet

Yhtiön johto

Konsernin hallitus

Hallituksen 
puheenjohtaja 2010

Hallituksen 
varapuheenjohtaja 2010

Pentti Kivinen 
s. 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
■● Tukkukauppojen Oy, pääjohtaja 

1985–92, Rautakonttori Oy, toimi-
tusjohtaja 1977–84, Suomen Tuk-
kukauppiaiden Liitto, johtaja 1971–
77, lakimies 1969–71
■● Suomen Rahapajan hallituksen 

puheenjohtaja 2009–, hallituksen 
jäsen 2008–

Harry Linnarinne 
s. 1965, tkt, ktm.
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: –
■● Keskeinen työkokemus: Outotec 

Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja 
2007–2010, Finpro Aasian johtaja 
(Japani) 2005–07 , Nokia Oyj, eri-
laisissa johdon tehtävissä (Suomi, 
Puola) 1998–2002
■● Suomen Rahapajan hallituksen 

varapuheenjohtaja 2009–

Riitta Mynttinen 
s. 1960, insinööri, mba.
■● Minerals Technologies Europe 

nv ja smi, johtaja
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: –
■● Keskeinen työkokemus: Powder 

Coatings, Rohm and Haas, myynti- 
ja markkinointijohtaja 2004–2005, 
Powder Coatings, Rohm and Haas, 
integrointipäällikkö 2003–2004, 
Graphic Arts, Rohm and Haas, kan-
sainvälisen markkinoinnin pääl-
likkö 2002–2003, Paper and Prin-
ting Technologies, Rohm and Haas, 
kaupallinen päällikkö 2000–2002, 
Paper Chemicals, Rohm and Haas, 
myyntipäällikkö, 1998–2000, Fer-
ro Corporation, Europe Corporate 
markkinointipäällikkö 1996–1998
■● Suomen Rahapajan hallituksen 

jäsen 2010–

Jukka Ohtola 
s. 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–
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Yhtiön johto

Konsernin johtoryhmä

Paul Gustafsson 
toimitusjohtaja

Anssi Pihkala 
s. 1963, vt.
■● Hansel Oy, toimitusjohtaja
■● Muut keskeiset luottamustehtä-

vät: kl-Kuntahankinnat Oy:n hal-
lituksen jäsen
■● Keskeinen työkokemus: Han-

sel Oy, lakiasiainjohtaja 2003–
2005, Suomen Kuntaliitto, lakimies 
1997–2003, Asianajotoimisto Koi-
vuhovi, asianajaja 1995–97
■● Suomen Rahapajan hallituksen 

jäsen 2008–

Juha Hörkkö 
talousjohtaja

Matti Rastas 
myyntijohtaja

Catharina 
Stackelberg-Hammaren 
s. 1970, ktm.
■● Marketing Clinic Oy, toi mi tus -

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, Co-
ca-Cola Finland Oy, toimitusjohta-
ja 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–
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Suomen Rahapaja Oy

Hallituksen 
toimintakertomus

Alan kehitys 
ja liiketoiminnan riskit
Käyttörahojen vientimarkkinoiden tilanne on vai-
kea finanssikriisin aiheuttamasta kysynnän heik-
kenemisestä ja edelleen kiristyvästä kilpailusta 
johtuen. Vuoden lopussa odotetaan käyttörahojen 
kysynnän kuitenkin kasvavan. Keräilytuotteiden 
viennissä kuluttajien luottamuksen palauduttua 
kysyntä on elpymässä.

Suomessa lasketaan tänä vuonna liikkeel-
le poikkeuksellisen monta juhlarahaa, mikä luo 
mahdollisuuksia liikevaihdon kasvattamiseen ke-
räilytuotteissa. Käyttörahojen kysynnän odote-
taan pysyvän ennallaan tai kasvavan lievästi.

Taantumasta toipuminen tulee nostamaan me-
tallien maailmanmarkkinahintoja, mikä saattaa 
loppuvuodesta synnyttää kysyntää pinnoitetuista 
aihioista valmistetuille kolikoille. Toisaalta raaka-
aineriskien hallinnan tärkeys korostuu.

Tulos
Konsernin liikevaihto lähes puolittui edellisvuo-
teen verrattuna. Liikevaihdon putoamisen syynä 
oli Nordic Moneta -alakonsernin myynti. Tämän 
lisäksi 50 % omistetun Det Norske Myntverke-

tin tulos- ja taseluvut on 
laskettu konsernin lukui-
hin vain omistusosuut-
ta vastaavina. Liikevaihto 
oli kertomusvuonna 57,7 
miljoonaa euroa (2009: 
89,4 miljoonaa euroa). Lii-
ketulos oli –0,2 miljoo-
naa euroa eli –0,3 % lii-

kevaihdosta (–3,9 m€ eli –4,4 % liikevaihdosta). 
Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui –0,2 
miljoona euroa eli –0,4 % liikevaihdosta (–2,1 m€ 
eli –2,3 % liikevaihdosta).

Emoyhtiön Suomen Rahapaja Oy:n liikevaih-
to nousi 43,3 m€:oon (2009: 38,6 m€). Yhtiön 
liiketulos kääntyi toimintavuoden aikana posi-
tiiviseksi ollen 1,3 m€ (2009: –0,2 m€). Yhtiön lii-
ketulokseen vaikutti Nordic Monetan osakkeiden 
myynnistä saatu myyntivoitto. Emoyhtiön tulos 
kuitenkin painui 2,0 m€ tappiolliseksi johtuen 
Ruotsin ja Norjan tytäryhtiöiden osakkeiden alas-
kirjauksista (3,7 m€).

Investoinnit
Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat 1,8 miljoonaa euroa.

Muutokset 
konsernin rakenteessa
Yhtiö myi alkuvuonna Nordic Moneta -alakon-
serniin kuuluvat yhtiöt Nordic Monetalle itsel-
leen. Vuoden 2010 lopussa aloitettiin neuvotte-
lut palkitsemistuoteliiketoiminnan myymisestä. 
Neuvottelujen tuloksena liiketoiminta siirtyi 
tammikuussa 2011 Kultakeskus Oy:lle.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana kes-
kimäärin 134 henkilöä (257 henkilöä), joista 101 
(158) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa kon-
sernin palveluksessa oli 126 henkilöä. Henkilös-
tölle maksetut palkat ja palkkiot olivat kertomus-
vuonna 7,5 miljoonaa euroa (14,4 m€).

■■ Isossa matriisin 
kaiverruskoneessa 
on poikkeuksellises-
ti hopeajuhlarahan 
punssi. Matriisi tar-
vitaan punssin val-
mistukseen. Punssil-
la valmistetaan leima,  
joilla raha saa arvon-
sa eli se lyödään.
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Organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Maarit Aarni-Sir-
viö 19.5.2010 asti. Tämän jälkeen yhtiön toimi-
tusjohtajana toimi Paul Gustafsson.

Yhtiön hallituksen kokoonpano oli 19.4.2010 
pidettyyn yhtiökokoukseen saakka: Pentti Kivi-
nen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne, Hille Kor-
honen, Jukka Ohtola, Anssi Pihkala ja Catharina 
Stackelberg-Hammarén. Yhtiökokouksen jälkeen 
hallituksen kokoonpano on: Pentti Kivinen (pu-
heenjohtaja), Harry Linnarinne, Riitta Mynttinen, 
Jukka Ohtola, Anssi Pihkala ja Catharina Stackel-
berg-Hammarén. Yhtiön tilintarkastajana on toi-
minut Tuokko Tilintarkastus Oy, päävastuullise-
na tarkastajana kht Timo Tuokko.

Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista jo-
kainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Vuoden 2011 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.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan 
vuoden 2010 tasosta. Kilpailu käyttörahamark-
kinoilla kiristyy edelleen, ja finanssikriisin jälki-
maininkina kysynnän odotetaan olevan normaa-
lia heikompaa.

Yhtiön keskeiset kehitystavoitteet vuodel-
le ovat myynnin ja markkinoinnin uudelleen-
järjestäminen sekä erp-järjestelmän käytön 
kehittäminen.

Hallituksen esitys 
voittovarojen käytöstä
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että 
emoyhtiö ei jaa osinkoa ja tappio 2 023 606,32 eu-
roa siirretään kertyneet voittovarat -tilillle.

2010 2009 2008 2007 2006

Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Liikevaihto (1 000 €) 57 664 89 378 96 035 120 507 122 243

Liikevoitto-% − 0,3 % − 4,4 % − 1,9 % 4,0 % 9,0 %

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

Omavaraisuusaste 85,5 % 71,6 % 73,0 % 70,3 % 64,4 %

Keskim. henkilöstö 134 257 268 263 247

Suomen 
Rahapaja 
Oy

Liikevaihto (1 000 €) 43 308 38 554 24 981 36 688 42 857

Liikevoitto-% 2,9 % − 0,5 % − 23,4 % − 12,8 % 3,3 %

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

Omavaraisuusaste 90,0 % 90,6 % 94,6 % 94,9 % 90,1 %

Keskim. henkilöstö 101 101 97 89 95

Tunnuslukuja vv. 2006 – 2010
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Tuloslaskelma
1.1.– 31.12. 1.1.− 31.12.

Tuhatta euroa 2010 2009

Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Liikevaihto 57 664 89 378

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

1 200 544

Liiketoiminnan muut tuotot 185 910

Materiaalit ja palvelut −41 975 −58 799

Henkilöstökulut −7 491 −14 401

Poistot ja arvonalentumiset −969 −1 222

Liiketoiminnan muut kulut −8 783 −20 306

Liikevoitto −169 −3 895

Rahoitustuotot- ja kulut −12 −193

Voitto ennen satunnaiseriä, 
tilinpäätössiirtoja ja veroja −181 −4 088

Satunnaiset erät 70 259

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −111 −3 830

Tilikauden verot −134 −29

Vähemmistöosuus 0 1 787

Tilikauden voitto −246 −2 072

Suomen 
Rahapaja Oy

Liikevaihto 43 308 38 554

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

1 142 449

Liiketoiminnan muut tuotot 1 339 1 220

Materiaalit ja palvelut −33 123 −30 432

Henkilöstökulut −6 128 −5 956

Poistot ja arvonalentumiset −805 −747

Liiketoiminnan muut kulut −4 466 −3 270

Liikevoitto 1 268 −183

Rahoitustuotot ja -kulut −3 215 164

Satunnaiset tuotot 0 310

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −1 947 290

Tilinpäätössiirrot −77 0

Tuloverot 0 0

Tilikauden voitto −2 024 290
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Tase

 31.12. 31.12.
Tuhatta euroa 2010 2009

Suomen 
Rahapaja 
-konserni

Vastaavaa Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 1 066 967

Aineelliset hyödykkeet 3 374 3 993

Sijoitukset 4 15

Pysyvät vastaavat yhteensä 4 444 4 974

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 17 985 23 358

Pitkäaikaiset saamiset 593 1 292

Lyhytaikaiset saamiset 12 726 13 766

Rahat ja pankkisaamiset 24 303 28 143

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 55 607 66 560

Vastaavaa yhteensä 60 050 71 534

Vastattavaa Oma pääoma

Osakepääoma 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 6 448 6 448

Vararahasto 223 199

Edellisten tilikausien voitto 40 258 41 660

Tilikauden voitto −246 −2 072

Oma pääoma yhteensä 51 684 51 235

Vähemmistöosuus 162 7 697

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 1 492 861

Lyhytaikainen vieras pääoma 6 713 11 742

Vieras pääoma yhteensä 8 205 12 603

Vastattavaa yhteensä 60 050 71 534
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 31.12. 31.12.
Tuhatta euroa 2010 2009

Suomen 
Rahapaja Oy

Vastaavaa Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 1 001 320

Aineelliset hyödykkeet 1 480 1 412

Ennakkomaksut 64 570

Sijoitukset 3 994 10 696

Pysyvät vastaavat yhteensä 6 539 12 997

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 14 224 14 057

Pitkäaikaiset saamiset 0 0

Lyhytaikaiset saamiset 11 668 7 081

Rahat ja pankkisaamiset 21 838 22 385

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 47 731 43 523

Vastaavaa yhteensä 54 270 56 521

Vastattavaa Oma pääoma

Osakepääoma 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 6 448 6 448

Edellisten tilikausien voitto 39 771 39 481

Tilikauden voitto −2 024 290

Oma pääoma yhteensä 49 195 51 219

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 121 44

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma 4 954 5 258

Vastattavaa yhteensä 54 270 56 521
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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 2010 2009 2010 2009

Liike-
toiminnan 
rahavirta

Liikevoitto −169 −3895 8 −183

Oikaisut liikevoittoon 1096 1209 795 714

Käyttöpääoman muutos −5782 66 −5058 −1822

Maksetut korot ja maksut −40 −356 −284 −1756

Saadut osingot 0 0 420 453

Saadut korot 192 258 308 1458

Muut rahoituserät −160 −70 0 0

Maksetut verot −127 868 0 0

Liiketoiminnan rahavirta −4990 −1922 −3810 −1136

Investointien 
rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin −1 226 −1 587 −1 125 −780

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot

11 152 87 34

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 1

Lainasaamisten lisäykset −467 0 0 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 346 0 0 0

Luovutustulot muista sijoituksista 1 804 0 4 300 0

Saadut korot investoinneista 0 1 0 0

Saadut osingot investoinneista 1 0 2 0

Investointien rahavirta 471 −1 434 3 263 −745

Rahoituksen 
rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 679 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 −273 0 0

Maksetut osingot 0 0 0 0

Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 679 −273 0 0

Rahavarojen muutos −3 840 −3 628 −547 −1 882

Fuusiossa vastaanotetut rahavarat 0 0 0 531

Rahavarat 1.1. 28 143 31 771 22 385 23 736

Rahavarat 31.12. 24 303 28 143 21 838 22 385

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten liikesaamisten 
lisäys (–) / vähennys (+)

−5 031 −383 −4 587 −4 395

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) −1 395 −1 297 −167 199

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 643 1 745 −304 2 375

−5 782 66 −5 058 −1 822
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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 eliminoi-
tu. 2010 ja 2009 eivät ole vertailukelpoisia, koska 
Nordic Moneta -alakonserni on myyty tilikauden 
aikana. Lisäksi aiemmin 50 % omistetut yhtiöt on 
2010 yhdistelty yhteisyrityksinä.

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.

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.

Johdannaissopimukset
Emoyhtiö on suojannut ulkomaan rahan mää-
räisiä saamisia sekä vaihto-omaisuutta raaka-
ainejohdannaisilla ja valuuttatermiineillä. Va-
luuttatermiineistä aiheutuneet kulut tai tuotot 
on kirjattu tulosvaikutteisesti niiden termiini-
en osalta, joihin ei ole sovellettu suojauslasken-
taa. Suojauslaskennan piirissä olevien termii-
nien arvonmuutos on aktivoitu taseeseen siinä 
suhteessa, mitä suojauksen kohteesta on reali-
soitumatta. Raaka-ainejohdannaisilla on suojat-
tu avoimia jalometallipositioita hopean ja kullan 
osalta. Johdannaisten arvonmuutos on kirjat-
tu tulosvaikutteisesti tilinpäätöshetken jalome-
tallikurssien mukaan suojattavan kohteen ostoi-
hin ja vastaavasti kyseinen kohde on arvostettu 
varaston muutoksen kautta enintään johdannai-
sen arvonmuutoksen määrästä. Suojauslasken-
taa on noudatettu niiden saamisten tai raaka-
aineiden osalta, jotka ovat auenneet tilikauden 
aikana. Aiempien tilikausien suojausten muu-
tokset on kirjattu tulosvaikutteisesti toteutuman 
mukaan.

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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Tilinpäätöksen liitetiedot

Tuhatta euroa 2010 2009

1. Liikevaihto 
markkina-
alueittain

Suomi 12 662 25 854

Muut EU-maat 20 617 34 455

EU-maiden ulkopuolelle 24 384 29 069

Yhteensä 57 664 89 378

2. Materiaalit 
ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet

Ostot tilikauden aikana 39 396 48 724

Varaston muutos 501 1 097

39 897 49 820

Ulkopuolisilta ostetut palvelut 2 078 8 979

Yhteensä 41 975 58 799

3. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana 

Toimihenkilöitä 51 172

Työntekijöitä 83 85

Yhteensä 134 257

Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot 6 303 11 516

Eläkekulut 831 1 699

Muut henkilösivukulut 356 1 186

Yhteensä 7 491 14 401

4. Poistot Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista 
ja aineettomista hyödykkeistä 969 1 222

Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus. 

5. Rahoitus-
tuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot 384 1 943

Korkokulut ja muut rahoituskulut −396 −2 136

Rahoitustuotot  ja -kulut yhteensä −12 −193

Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssivoittoja (netto) −96 −386

6. Satunnaiset 
erät

Verojaksotusrahaston muutos 70 259
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Tuhatta euroa 2010 2009

7. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 13 109

Laskennallisen verovelan muutos 121 80

Tuloverot yhteensä 134 29

8. Käyttö - 
omaisuus

Aineettomat 
hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Liike- 
arvo

Konserni-
liikearvo

Muut 
pitkäv.
menot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2010 1 292 21 393 1 150 1 874 25 708

Kurssierot +/– −104 2 835 − −14 2 717

Lisäykset 721 − − 243 964

Vähennykset 683 2 492 − 730 3 905

Hankintameno 31.12.2010 1 226 21 736 1 150 1 372 25 484

Kertyneet poistot 1.1.2010 1 205 21 303 1 094 1 138 24 741

Kurssierot +/– −104 2 835 − −14 2 717

Vähennysten kertyneet poistot 676 2 492 − 84 3 253

Tilikauden poisto 110 35 19 48 213

Kertyneet poistot 31.12.2010 536 21 682 1 113 1 088 24 418

Kirjanpitoarvo 31.12.2010 690 54 37 285 1 066

Aineelliset 
hyödykkeet

Maa- 
alueet

Raken-
nukset

Koneet ja 
kalusto Yhteensä Sijoitukset

Hankintameno 1.1.2010 394 1 756 18 780 20 930 14

Kurssierot +/– 20 −312 −1 984 −2 276 −

Lisäykset − 85 734 819 −

Vähennykset − − 524 524 11

Hankintameno 31.12.2010 414 1 530 17 006 18 950 4

Kertyneet poistot 1.1.2010 − 493 16 444 16 938 −

Kurssierot +/– − −89 −1 588 −1 677 −

Vähennysten kertyneet poistot − − 440 440 −

Tilikauden poisto − 73 683 756 −

Kertyneet poistot 31.12.2010 − 477 15 099 15 576 −

Kirjanpitoarvo 31.12.2010 414 1 053 1 907 3 374 4
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Tuhatta euroa 2010 2009

10. Vaihto-
omaisuus 

Aineet ja tarvikkeet 11 343 11 507

Keskeneräiset tuotteet 837 928

Valmiit tuotteet 5 142 9 449

Ennakkomaksut 663 1 474

Yhteensä 17 985 23 358

11. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset

Eläkerahastosaaminen 587 933

Laskennallinen verosaaminen 6 359

Yhteensä 593 1 292

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 12 549 12 569

Tuloverosaamiset 0 144

Alv-saaminen 165 362

Siirtosaamiset 13 691

Yhteensä 12 726 13 766

Konsernin ja emoyhtiön 
omistusosuus-%

Kotipaikka 
ja maa

9. Konserni-
yritykset

Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt

ab Myntverket 100 Eskilstuna, Ruotsi

Det Norske Myntverket as 50 Kongsberg, Norja

Kiinteistö Oy Äkäsloiste 56 Kolari, Suomi

Insnia ab 100 Eskilstuna, Ruotsi

Beremal Oy 100 Helsinki, Suomi

Tytäryhtiöiden omistamat

Nordic Coin ab 100 Eskilstuna, Ruotsi
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Tuhatta euroa 2010 2009

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. 199 188

Siirto voittovaroista 0 0

Siirto ylikurssirahastosta 0 0

Muuntoero ja muut muutokset 24 11

Vararahasto 31.12. 223 199

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 39 588 41 090

Siirrot rahastoon 0 0

Muuntoero ja muut muutokset 670 570

Osingonjako 0 0

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 40 258 41 660

Tilikauden voitto −246 −2 072

Oma pääoma yhteensä 51 684 51 235

Jakokelpoinen oma pääoma 40 013 39 588

13. Lasken-
nalliset 
verovelat ja 
-saamiset 

Laskennalliset verosaamiset

Jaksotuseroista 6 304

Yhdistelytoimenpiteistä 0 55

Laskennalliset verovelat

Tilinpäätössiirroista 31 11

14. Vieras 
pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennallinen verovelka 31 11

Verojaksotusvelka 819 782

Pitkäaikainen laina 641 68

Yhteensä 1 492 861

Lyhytaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä 0 0

Saadut ennakot 367 2 156

Ostovelat 3 943 4 017

Muut lyhytaikaiset velat 457 971

Tuloverovelka −10 126

Muut siirtovelat 1 957 4 472

Yhteensä 6 713 11 742
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Olemme tilintarkastaneet Suomen Rahapaja Oy:n 
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuk-
sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. Ti-
linpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhti-
ön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
liitetiedot.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja 
siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain-
hoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty.

Velvollisuutenamme on antaa suorittamam-
me tilintarkastuksen perusteella lausunto ti-
linpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Ti-
lintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suoritta-
neet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä ti-
lintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme 
ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme 
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätök-
sessä tai toimintakertomuksessa olennaista vir-
heellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai 
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimin-
lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorva-
usvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet 
osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä ti-
lintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpää-
tökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkasta-
jan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 
riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan 
tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-
nan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja 

riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkas-
taja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoi-
tuksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäi-
sen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laati-
misperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden koh-
tuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka 
osoittaa emoyhtiölle tappiota 2 023 606,32 euroa 
ja konsernissa tappiota 245 603 euroa, ja toimin-
takertomus antavat Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sekä konser-
nin että emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talo-
udellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hal-
lituksen esitys taseen osoittaman tappion käyttä-
misestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme 
vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäse-
nille sekä toimitusjohtajille tarkastamaltamme 
tilikaudelta.

Helsingissä, 10. päivänä maaliskuuta 2011 
Tuokko Tilintarkastus Oy 
KHT-yhteisö

Timo Tuokko 
KHT

Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus
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Eero
Saarinen ja 
arkki tehtuuri 
-juhlaraha


Minna Canth 
ja tasa-arvo 
-juhlaraha


Suomalainen 
raha 150 
vuotta  
-juhlaraha


Konsta Jylhä ja 
kansan musiikki  
-juhlaraha


Varsinais-
Suomen  
maakuntaraha


Lapset
ja luovuus  
-juhlaraha


Suomalainen raha 
150 vuotta -erikois-
kaksi euroinen


Satakunnan  
maakuntaraha


Nimellisarvo 10 € 10 € 100 € 10 € 5 € 20 € 2 € 5 €
Halkaisija 38,6 mm 38,66 mm 22 mm 38,6 mm 27,25 mm 38,61 mm 25,75 mm 27,25 mm
Metalli Ag 925 Ag 925 Au 917 Ag 925    CuAiNi

   CuNi
Ag 925    CuNi

   CuZnNi/Ni/CuZnNi
   CuAiNi
   CuNi

Paino 25,5 g 25,5 g 5,65 g 25,5 g 9,8 g 25,5 g 8,5 g 9,8 g
Vuosileima 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Lyönti-
määrä

BU 6 000 6 000  — 5 000 Unc 90 000 3 500 Unc 1,6 milj. Unc 90 000
proof 20 000 14 000 7 000 10 000 30 000 10 000 25 000 30 000

Suunnittelija Juha Kauko Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Nora Tapper Roope Määttä Reijo Paavilainen Nora Tapper
Julkaisupäivä 29.1.2010 19.3.2010 6.4.2010 12.7.2010 30.9.2010 20.10.2010 29.10.2010 15.11.2010
Maa Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi

 ■ Urpo Peltokan-
gas kuljettaa trukilla 
käyttörahojen aihioita 
Suomen Rahapajan 
leimaamossa. Ismo 
Mannonen tarkistaa 
käsin, että vastalyöty 
kolikko on ensiluok-
kainen ja virheetön.

Juhla- ja 
keräilyrahat

Uudet 
julkaisut 
vuonna 

2010

www.suomenrahapaja.fi 



Suomen Rahapaja Oy:n 
vuosikertomus
ja hallituksen 
toimintakertomus 2010
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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)
631 06 Eskilstuna
Sverige
p. +46 16 428 100
f. +46 16 428 120
www.myntverket.se

Det Norske Myntverket AS
Postboks 53 (Hyttegaten 1)
3602 Kongsberg
Norge
p. +47 32 299 530
f. +47 32 299 550
www.myntverket.no

Suomen Rahapaja -konserni




