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Suomen Rahapaja valmistaa metallirahojen ja -aihioiden lisäksi myös mitaleita.

Tunnusluvut

Suomen Rahapaja -konsernin 

liikevaihto

137 M€
Suomen Rahapaja Oy:n 

liikevaihto

48 M€
Suomen Rahapaja -konsernin 

tilikauden liikevoitto

2,6 M€
Suomen Rahapaja Oy:n 

tilikauden liikevoitto 

2,2 M€

Suomen Rahapaja -konserni 
lyhyesti
Suomen Rahapaja Oy on euroalueen vahvin rahapaja, joka 
omistaa sataprosenttisesti Saxonia Eurocoin GmbH:n Sak-
sassa ja puolet Det Norske Myntverketistä Norjassa. Suomen 
Rahapaja suunnittelee, markkinoi ja lyö rahaa. Yhtiön omis-
taa Suomen valtio. Suomen Rahapaja valmistaa metallisia 
käyttörahoja, juhla- ja erikoisrahoja ja rahasarjoja. Saxonia 
EuroCoin on johtava käyttö- ja juhlaraha- sekä mitaliaihioi-
den valmistaja. Saxonia valmistaa aihioita kaikista halutuis-
ta teknisistä materiaaleista. Saxonia Eurocoin GmbH:n nimi 
muuttuu Saxonia Mint of Finland GmbH:ksi vuoden 2012 
alkupuolella.

Vuonna 2012 Suomen Rahapaja julkistaa kuusi uutta juhla-
rahaa ja kaksi erikoisrahaa. Suomalaisilla on mahdollisuus 
tutustua kolikoiden valmistamiseen tiedekeskus Heurekassa 
Kolikon tie -näyttelyssä. Lisää tietoa vuoden 2012 tapahtu-
mista www.suomenrahapaja.fi
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Käteisen rahan tarve kasvaa jatkuvasti kol-
mannen maailman maissa sekä kehittyneissä 
kansantalouksissa. Esimerkiksi Afrikassa on 
useita kymmeniä valtioita, joilla ei ole vielä 
metallirahoja. Suomen Rahapajalla on vankka 
kokemus rahajärjestelmien käynnistämisestä. 
Afrikka on käyttörahaliiketoiminnassa po-
tentiaalinen markkina-alue. Euroopan käyt-
törahamarkkinoilla tuleva kiinnostava askel 
on uusien Euroopan unionin jäsenmaiden 
liittyminen eurojärjestelmään.

Kolikon valmistaja ilman käyttörahoja on 
vain metallipaja. Käyttörahojen ohella Suo-
men Rahapaja valmistaa korkealaatuisia ke-

räilytuotteita. Juhla- ja keräilyrahoja lyödään 
kotimaan markkinoiden lisäksi yhä enemmän 
myös kansainvälisistä tilauksista. Venäjä, 
Latvia ja Viro ovat yhtiön vakioasiakkaita.

Käyttörahojen ja keräilytuotteiden lisäksi 
Suomen Rahapajan tuotevalikoimaan kuuluvat 
nyt myös aihiot. Saxonia EuroCoin valmistaa 
raha-aihioita kaikista halutuista teknisistä 
materiaaleista, mikä tekee siitä asiakkaan 
kannalta joustavan toimijan. Suomen Raha-
paja -konsernin entistä monimuotoisempi 
tuoteportfolio kasvatti konsernin liikevaihtoa 
jo vuonna 2011. 

Koko maailman 
toimittaja
Suomen Rahapaja on kansainvälisesti tunnettu ja 
neutraali kumppani. Konsernin asiakkaita ovat keskus-
pankit, rahapajat sekä keräilyrahoista kiinnostuneet 
toimijat kaikkialla maailmassa. Yhtiö tunnetaan  
laadukkaana ja luotettavana toimittajana.

MARKKINA-AlUEET  

Tärkeimmät 
markkina-alueet
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Suomen Rahapaja -konserni saavutti Saxo-
nian yritysoston myötä paikkansa maailman 
suurimpien kolikkoviejien kärjessä. Laajen-
tumisen myötä yhtiö toimii entistä asiakas-
lähtöisemmin. Alan tulevaisuuden ratkaisevat 
metallirahan kehittämiseen panostavat yhtiöt.  
Useimmat kolikkoja valmistavat yksiköt ovat 
pieniä ja tuotemäärittelyt tehdään yksikölle 
mahdollisten resurssien pohjalta. Kilpailun 
vapautuminen, alan yritysten yhdistyminen 
ja riittävän suurien tuotekehitysresurssien 
muodostuminen sanelevat pitkälti alan kilpai-
lukyvyn muihin maksuvälineisiin verrattuna 
tulevaisuudessa. 

Integroitu aihionvalmistus on vain kol-
mella toimijalla, joista Suomen Rahapaja on 
Saxonian oston jälkeen yksi. Koska suurim-
mat ja merkittävimmät innovaatiot kolikoi-

lisesti suljettuja kansainväliseltä kilpailulta. 
Näihin kuuluvat myös maailman suurimmat 
taloudet, kuten Kiina, Intia, Yhdysvallat ja 
Venäjä. Vapaasti kilpailluilla markkinoilla on 
ylitarjontaa sekä rahanlyönti- että aihion-
valmistuskapasiteetista.

Euroalueen taloudellinen kriisi ei suoraan 
vaikuta rahapajojen toimintaan, mutta talou-
dellisen tilanteen heikkeneminen voi laimen-
taa jalometallituotteiden kysyntää hintojen 
yhä noustessa ja epävarmuuden jatkuessa.

Metallien hinnannousu saa keskuspankit 
varovaisiksi. Merkittävä osa kolikon hinnasta 
muodostuu metallin hinnasta. Käyttöraha-
markkinoilla on ollut jo muutaman vuoden 
ajan trendinä valmistaa kolikoita edullisesta 
materiaalista eli lähinnä pinnoitetusta te-
räksestä.

Maailmanluokan toimija
Suomen Rahapaja -konsernin asiakaskunta laajeni vuonna 2011 
aihioliiketoiminnan myötä. Kilpailutilanne alalla on kiristynyt enti-
sestään, mutta konserni ja sen asiakkaat ovat hyötyneet yritys-
oston tuomista synergiaeduista. Suomen Rahapajan ja Saxonian 
yhdistyminen on tuonut markkinoille toimijan, jonka osaaminen 
aihio- ja kolikkoliiketoiminnassa on maailmanluokkaa.

den turvatekijöiden ja valmistuskustannusten 
osalta tehdään juuri aihion pinnalla tai sisällä, 
ovat juuri aihionvalmistajat tällä hetkellä ke-
hityksen moottoreita.

Metallien hintojen nousu  
vaikuttaa kysyntään
Käyttörahaliiketoiminnassa kansainvälinen 
kilpailutilanne on ennallaan. Yhä useampi 
kansallinen toimija on viime vuosina pyr-
kinyt vientimarkkinoille ja kansainvälisiin 
tarjouskilpailuihin osallistuvien rahapajojen 
lukumäärä on suuri.

Maailman metallirahapajojen rakenteelliset 
ongelmat ovat säilyneet ennallaan, eikä näkö-
piirissä ole merkittävää muutosta. Maat, jois-
sa kansallinen rahapaja toimii keskuspankin 
tai ministeriön alaisena osastona, ovat tyypil-

Suurnopeusjyrsin kaivertaa juhlarahan välityökalua eli punssia. Juhlarahoihin tehdään työkalut samalla tavalla kuin käyttörahoillekin.

lIIKETOIMINTAYMPäRISTö
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Aihioliiketoiminta kasvatti asiakaskuntaa
Suomen Rahapaja -konserni on Saxonian 
oston jälkeen yksi maailman johtavista toi-
mijoista, jotka hallitsevat koko arvoketjun 
aihioista rahanlyöntiin. Asiakkaille tämä 
näkyy kustannustehokkuutena sekä toimi-
tusvarmuutena. Suomen Rahapaja hallitsee 
nyt koko metallikolikon valmistusketjun 
alkaen aihiotuotannosta, joka ulkoistettuna 
toimintona saattaa aiheuttaa viivästyksiä 
toimituksiin. 

Maailman kolikkoaihiomarkkina on ää-
rimmäisen kilpailtu. Vuoden 2011 aikana 
kilpailijat tekivät uusia investointeja tuo-
tantoon. Toisaalta hintakilpailu johti myös 
yhden aihiotuottajan konkurssiin. Saxonia 
EuroCoinin kilpailuetu on sen monipuolisuus 
aihionvalmistajana. Saxonia tarjoaa vaihto-

ehtoja kaikista aihiomateriaaleista ja pystyy 
näin aina vastaamaan parhaiten asiakkaiden 
tarpeisiin. Saxonia valmistaa aihioita Suo-
men Rahapajan lisäksi noin 30:lle muulle 
asiakkaalle ympäri maailman.

Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa
Vaikka rahanvalmistus on edelleen Suomen 
Rahapajan toiminnan ydin, tulee palvelulii-
ketoiminnan merkitys kasvamaan tulevina 
vuosina. Osa Euroopan kansallisista keskus-
pankeista pohtii parhaillaan omaa rooliaan 
rahahuollossa ja metallirahojen valmistaja-
na. Tulevaisuudessa asiakkaalle on tärkeää 
löytää kumppani, jolla on vahva osaaminen 
ja näkemys kolikkomaailmasta. Asiakkaat 
tarvitsevat vastaisuudessa entistä joustavam-

paa ja asiantuntevampaa palvelua voidakseen 
keskittyä omiin ydintoimintoihinsa. 

Asiakkaan tukeminen voi tarkoittaa tu-
levaisuudessa sitä, että Suomen Rahapaja 
ottaa kokonaisvastuuta koko kolikon elämän-
kaaresta – käteisen metallirahan määrän ja 
laadun analysoinnista ja kolikkojärjestelmien 
suunnittelusta aina raaka-aineiden kierrä-
tykseen saakka. 

Juhlaraha on lahja
Vuonna 2011 Suomen Rahapaja jatkoi keräi-
lyrahojen konseptin uudistamista. Keräily-
rahatoimijoiden yhteisenä haasteena on in-
nostaa yhä useammat nuoret rahojen keräilyn 
pariin. Juhlarahojen tulevaisuuden kannalta 
on tärkeää palauttaa niille niiden muinainen 
merkitys kansakunnan arvojen välittäjinä. 

Valmiit kolikot syöksyvät leimauskoneesta pikkulaariin. Siitä ne kaadetaan isoon laariin vasta laadunval-
vonnan tekemän tarkastuksen jälkeen.

Leimaaja Paavo-Pekka Männikkö tarkistaa juuri 
koneesta tulleen käyttörahan laadun.

Vuoden aikana yhtiö astui mukaan lah-
jamarkkinoille. Lahja- ja sisustustuotteina 
juhlarahat saavat uusia, nykyaikaisia arvoja 
säilyttäen kuitenkin merkityksensä ajastaan 
kertovina taide-esineinä.

Perinteisen keräilykansiossa säilyttämisen 
lisäksi juhlarahan voi myös asettaa esille kau-
niissa pakkauksessa, jolloin se on haltijansa 
arvoista kertova osa sisustusta.  

Suomen Rahapajan valmistamien juhla- ja 
keräilyrahojen päämarkkina-alue on Suomes-
sa. Muut Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa ovat 
tärkeitä, silti kotimarkkina on tärkein suo-
malaiselle keräilyrahalle. Yhtiön EU-alueen 
asukkaita palveleva verkkokauppa kasvatti 
suosiotaan merkittävästi vuoden aikana. 

Kolikko pitää pintansa
Suomen Rahapaja -konserni uskoo kolikon 
menestyksekkääseen tulevaisuuteen ja työs-
kentelee määrätietoisesti ja systemaattisesti 
sen eteen. 

Yleisen käsityksen mukaan suurin osa kau-
poista maksetaan korteilla tai sähköisesti. 
Muoviset maksukortit ovatkin kasvattaneet 
suosiotaan Aasiassa ja Keski-Euroopassa. 
Käteisen rahan määrä kasvaa kuitenkin koko 
ajan vaurastumisen myötä. Kolikoiden kysyn-
tään on vaikuttanut maksukorttien vaikutusta 
enemmän taloudellisen tilanteen muutokset. 
Kasvu ei ole rajoittunut ainoastaan kolman-
nen maailman maihin, vaan se näkyy myös 
kehittyneissä kansantalouksissa.  

Seuraavaksi kolikkomaailman valtiaaksi 
nousee se, joka pystyy parhaiten vastaamaan 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja olemaan 
uskottava nykyaikainen osaaja.

Asiakkaan tukeminen voi tarkoittaa tu-
levaisuudessa sitä, että Suomen Rahapaja 
ottaa kokonaisvastuuta koko kolikon elä-
mänkaaresta.

”
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Käyttörahojen merkittävimmät innovaatiot 
tullaan tekemään aihioiden tuotekehitykses-
sä. Kolikonvalmistuksen arvoketjun hallitse-
minen yhtenä kokonaisuutena on toimialan 
vaativassa kilpailutilanteessa menestyksen 
edellytys. Yhtiö on hyvin ylpeä uudesta Sa-
xonia Mint of Finland -brändistä, joka esitel-
tiin Berliinin World Money Fair -messuilla 

ja tehokkaampaa palvelua. Erityisesti nyt 
varmistettu aihioiden jatkuva saatavuus on 
tärkeää toimitusvarmuuden takaamiseksi. 

Saxonian osto vaikutti kaikkiin Suomen 
Rahapajan prosesseihin. Tavoitteena on myy-
dä niin palveluja kuin yksittäisiä tuotteita. 
Yhtiö suunnittelee, markkinoi ja lyö rahaa, 
joka on sovitettu asiakkaiden tarpeisiin. 

Suomen Rahapajasta tuli  
alan kärkitoimija
Kulunut vuosi on ollut Suomen Rahapajalle merkittävän muutoksen aikaa. 
Uusi luku yhtiön historiassa alkoi, kun Saxonia EuroCoin ostettiin huhtikuussa. 
Kyseessä on maailman merkittävimpiin kuuluva aihionvalmistaja, jonka suurin 
asiakas Suomen Rahapaja oli vuosien ajan ennen nyt tehtyä kauppaa. Nyt 
Suomen Rahapaja -konserni pystyy tarjoamaan asiakkaille kokonaispalvelun, 
tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen alusta loppuun.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

helmikuussa 2012. Innovatiivisessa yhtiössä 
yhdistyvät enemmän kuin vain kaksi erittäin 
hyvämaineista toiminimeä. 

Konsernina Suomen Rahapaja kuuluu nyt 
alan kansainvälisten kärkitoimijoiden harva-
lukuiseen joukkoon. Tehokkaan tilaustoimi-
tusketjun hallinnan ansiosta yhtiö pystyy 
tarjoamaan asiakkaille entistä joustavampaa 

Vahva tulevaisuus rakentuu  
innovaatioille 
Aihioihin liittyvät innovaatiot rakentavat ko-
likoiden tulevaisuutta. Yhtiö on jo nyt vahva 
materiaaleihin ja tunnistamiseen liittyvässä 
tuotekehityksessä. Esimerkiksi Saxonian ke-
hittämät pinnoitetut teräsaihiot pikkurahoja 
varten ovat erittäin kustannustehokkaita tuot-
teita. Niiden hintaan metallien maailman-
markkinahinta vaikuttaa minimaalisen vähän. 

Kolikot ovat ympäristöystävällinen valinta. 
Ne kulkevat kierrossa jopa yli neljännesvuosi-
sadan, kun arvoltaan pienimmät setelit voivat 
tulla tiensä päähän jo vuodessa. Kolikoiden 
valmistukseen käytetään suurelta osin kier-
rätysmateriaaleja – uusia metalleja kolikoita 
varten louhitaan hyvin vähän. 

Uusi organisaatio on ketterä ja kevyt 
Vuosi sitten yhtiön rakenne uusittiin linja-
organisaatioiksi, jolloin liiketoimintayksiköi-
hin perustuva toiminta loppui. Saneerauksen 
yhteydessä myös henkilöstöresurssit pie-
nentyivät merkittävästi. Vuoden 2011 alussa 
yhtiöllä oli näin ollen hallinnollisesti kevyt 
organisaatio, jossa komentoketjut ovat lyhyitä. 

Uusasiakkuuksien hankinta onnistui kii-
tettävästi vuoden aikana. Yhtiö voitti mer-
kittävät tilaukset sekä Argentiinasta että 
Bangladeshista. Vuoden aikana aloitettiin 
myös Afrikan markkinoiden läpikäynti. Yhtiö 
uskoo Afrikan tarjoavan sille mielenkiintoisia 
haasteita.

Suomen Rahapaja on neutraali pohjois-
mainen toimija. Konserni on tottunut lä-

pinäkyvyyden ja avoimuuden vaatimuksiin. 
Yhtiö kantaa yritysvastuunsa, eikä haaskaa 
resursseja tai raaka-aineita. 

Keräily- ja lahjarahojen verkkokauppa 
huikeaan kasvuun
Vaikka keräilytuoteliiketoiminnan osuus 
Suomen Rahapaja -konsernin liikevaihdos-
ta on verrattain pieni, on se silti merkityk-
sellinen. Keräily- ja juhlarahat pitävät yllä 
rahanlyömisen käsityöperinteitä. Juhlarahat 
ovat muistamisen ja huomioimisen tapoja, 
joissa on luovutuspuhe jo ikään kuin valmii-
na. Suomen Rahapajalla on vastuu ja kunnia 
edistää tätä suomalaista instituutiota, joka 
viestii kansallisista arvoistamme nyt ja pit-
kään tulevaisuudessa.

Keräilyrahojen markkinointi pääsi hyvään 
vauhtiin viime vuonna. Yhtiö avasi oman 
verkkokaupan huhtikuussa 2010. Myynti 
kasvoi hyvin, vaikka osa asiakkaista suosii 
edelleen perinteisiä ostotapoja. 

Missiona kolikkoteollisuuden  
edelläkävijyys
Vuosi 2011 oli Suomen Rahapajalle työn-
täyteistä aikaa. Nyt yritys on aiempaa 
vahvempi ja toimijana kilpailukykyisempi. 
Prosessit ovat hioutuneet ja yhtiön brändi 
on kirkastunut. Suomen Rahapaja on teh-
nyt onnistuneen kasvuloikan ja tästä on 
hyvä jatkaa. Tavoitteena on olla maailman 
merkittävin kolikkoteollisuuden edustaja ja 
tekninen edelläkävijä. Sillä tiellä Suomen 
Rahapaja on jo. 

Yhtiön maine perustuu tyytyväisiin asi-
akkaisiin, motivoituneeseen henkilökuntaan 
ja erinomaiseen osaamiseen niin designin, 
teknologian kuin projektinhallinnan osalta. 
Saxonian kaupan myötä konsernin läsnäolo 
ympäri maailman vahvistui entisestään.

Pitkäjänteisellä työllä ratkaistaan tulevai-
suus alalla. Nopeita voittoja ei ole odotet-
tavissa. Yhtiön toiminnan pyörittämiseen 

Suomen Rahapajan tavoitteena on olla 
maailman merkittävin kolikkoteolli-
suuden toimija ja tekninen edelläkävijä. 
Sillä tiellä yhtiö on jo.  
Paul Gustafsson, toimitusjohtaja

” Viennin osuus 
liikevaihdosta
Suomen Rahapaja
-konserni

72 %

Suomen
Rahapaja Oy

sitoutunut pääoma on kasvanut, mutta sa-
malla yrityksellä on nyt entistä parempi pohja 
kannattavaan liiketoimintaan.

Vuosi 2012 näyttää lupaavalta. Tilauksia 
on kirjoissa jo mukava määrä. Saxonia Mint 
of Finland -brändi lanseerattiin helmikuussa 
ja vuoden huipentuma tulee olemaan Saxo-
nian 400-vuotisjuhla toukokuussa. Suomen 
Rahapaja uskoo vahvasti siihen, että metal-
likolikoiden tulevaisuus on elinvoimainen. 

90 %
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KäYTTöRAHAlIIKETOIMINTA

Kolikon tulevaisuus on valoisa
Vuosi 2011 oli käyttörahaliiketoiminnan kannalta onnistunut vuo-
si. Uusia asiakkaita olivat muun muassa Bangladesh ja Nepal. 
Argentiinassa tilaus vahvistettiin ulkomaankauppaministerin viennin-
edistämismatkan aikana. Suomalainen ja argentiinalainen lehdistö 
totesi jutuissaan kaupan lähentäneen maiden välistä suhdetta.

Isot kaupat olivat tulosta usean vuoden 
myynti- ja markkinointiponnisteluista. Työ 
on pitkäjänteistä.

Bangladeshin tilaus tarkoitti Suomen Ra-
hapajalle myös teknistä kehitystyötä, kun 
materiaaliksi valittiin ruostumaton teräs. 
Hyvä yhteistyö jatkui vanhojen asiakkaiden 
kanssa, joista esimerkiksi Thaimaa teki jälleen 
isoja tilauksia.

Käyttörahojen myynti on projektiluon-
teista ja riippuvaista kauppojen ajoituksesta. 
Isot käyttörahakaupat syntyvät hitaasti ja 
kauppaa voidaan hieroa pitkään. Suuret sanat 
ja tahtominen eivät riitä, jos teot eivät jatku-
vasti puhu puolestaan. Suomen Rahapaja on 
päässyt monen keskuspankin short-listalle, 
kun pyydetään tarjouksia. Yhtiö on tehnyt 
hyvää työtä, sillä globaalien markkinoiden 
voimapelaajat ovat nyt selvillä.

Tuotantoa virtaviivaistettiin
Kulunut vuosi tarjosi mahdollisuuksia ke-
hittää tuotannon prosesseja kaikilla liike-
toiminnan alueilla. Tavoitteena on parantaa 
tuottavuutta ja laatua entisestään. Uudistuksia 
tehtiin työtavoissa, palaverikäytännöissä ja 
tuotannon johtamisessa. Turhia prosesseja 
karsittiin ja uusia mittareita otettiin käyttöön. 

Vuoden 2011 alusta käyttöraha- ja keräi-
lytuoteliiketoiminta yhdistettiin niin, että 
Suomen Rahapajan tiloissa Vantaalla ei enää 
toimi kahta erillistä tehdasta vaan yksi yh-
tenäinen tuotantoyksikkö. Näin resursseja 
käytetään entistä tehokkaammin. Strategises-
ti merkittävää oli myös aihioliiketoiminnan 
integrointi, sillä käyttörahaliiketoiminta on 
erittäin riippuvaista aihioiden saannista ja 
laadusta.

Eurojen lisätarve tuo tilauksia
Kotimaassa uuden käyttörahan tarve on el-
pymässä. Kun euro otettiin käyttöön, valmis-
tettiin liikaa erityisesti pienimpiä kolikoita. 
Näin tehtiin monessa muussakin euromaassa. 
Uusien kolikoiden valmistustarve on vasta 
nyt normalisoitumassa, kymmenen vuoden 
jälkeen. Suomen Rahapaja valmistaa usean 
euromaan käyttörahoja. Kolikoiden tarpeen 
elpyminen tarkoittaa tasaista tilauskantaa 
tuleville vuosille.

Suomen Rahapaja seuraa tarkasti sitä, mi-
hin suuntaan euroalueen taloustilanne ke-
hittyy. Käyttörahaliiketoimintaan vaikuttavat 
myös jatkossa euroalueeseen liittyvät maat.

Työkalukehitys on osa prosessia
Suomen Rahapajan kilpailuvaltteja käyttörahan 
valmistuksessa ovat kustannustehokkuus ja 

koko arvoketjun hallinta. Suomen Rahapaja 
on kokenut vientitoimija. Vientikaupan osuus 
liikevaihdosta onkin merkittävä.

Paitsi aihioiden ja kolikoiden tuotannon 
tehostamisessa, Suomen Rahapaja on kilpai-
lukykyinen myös kolikoiden valmistustyöka-
lujen kehityksessä. Turvallisuussyistä kaikki 
työkalut valmistetaan itse omalla tehtaalla. 
Kolikoiden väärentäminen on yleistä, ja siksi 
kolikoihin kehitetään yhä monimutkaisempia 
valmistusmenetelmiä. Niitä varten tarvitaan 
jatkuvasti tehokkaampia työkaluja.

Käyttökolikoita tarvitaan aina
Kolikon tulevaisuus maksuvälineenä on 
valoisa. Moderniin rahahuoltoon kuuluvat 
sekä kolikot että setelit, ja molempien määrä 
maailmanmarkkinoilla kasvaa kuuden pro-
sentin vuosivauhtia. Vaikka elektronisten 

maksuvälineiden käyttö kasvaa, samalla myös 
maksutapahtumien kokonaismäärä kasvaa. 
Käteisen rahan tarve ei katoa. Maailmassa on 
useita maita, joissa kolikoita otetaan vasta nyt 
maksuvälineenä käyttöön. Suomen Rahapajalla 
on tulevina vuosina paljon mahdollisuuksia 
uusiin tilauksiin näiden maiden käyttörahojen 
tarjouskilpailuissa.

Käyttörahoilla on vahva symbolinen arvo 
kansallisina tunnuksina. Käyttörahoihin 
lyödään monissa maissa valtion päämies-
ten ja merkkihenkilöiden kuvia. Euroopan 
yhteisvaluutta eurossa on jokaisella maalla 
oma kansallinen puoli. Tästä luopumisesta 
on keskusteltu vuosia, mutta kansallisen 
identiteetin ilmaiseminen oman käyttörahan 
muodossa on euroalueen sisälläkin usealle 
kansakunnalle tärkeää.

Pakkaaja Teemu Antikainen valmistelee rahalavan 
muovitusta. Sen jälkeen lava lähtee asiakkaalle 
vientimarkkinoille.

Tynnyrillinen käyttökolikoita.
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AIHIOlIIKETOIMINTA

Rahanlyömisen perusta
Vuonna 2011 Suomen Rahapaja -konserni laajensi liiketoi-
mintaansa ostamalla Saxonia EuroCoinin. Suomen Rahapa-
jan päätös ulottaa liiketoiminta aihioihin saakka on ollut oikea. 
Yritysoston myötä konserni vahvisti asemaansa ja on nyt 
maailman suurimpien toimijoiden joukossa.

Liiketoimintaympäristö aihioiden tuotan-
nossa on äärimmäisen kilpailtu. Vuoden 2011 
aikana useat kilpailijat tekivät suuria inves-
tointeja tuotantoon. Toisaalta hintakilpailu 
johti myös yhden aihiotuottajan konkurssiin. 
Saxonia EuroCoinin kilpailuetu on se, että 
yhtiö tuottaa aihioita kaikista mahdollisista 
materiaaleista ja pystyy näin aina vastaamaan 
asiakkaiden tarpeisiin. Suomen Rahapaja 
-konserni on nyt yksi maailman johtavista 
rahapajoista, jotka hallitsevat myös aihio-
tuotannon.

Aihioita valmistetaan kolmessa eri tuo-
teryhmässä: pinnoitettu teräs, täysmetalli 
sekä ruostumaton teräs. Käyttökolikoissa 
vaiheittainen siirtyminen pinnoitettuihin 
teräskolikoihin jatkuu.

Aihioiden tuotanto on teknisesti vaativaa. 
Jokaiselle metallille on omanlaisensa tuotan-

tomenetelmä. Lisäksi tuotantovaiheita on 
useita, kun kolikonlyönnissä niitä on vain 
yksi. Tämän vuoksi aihioiden tuotanto on 
haastavaa ja riskialtista.

Kolikoiden innovatiivisuus on aihioissa
Liiketoimintojen yhdistäminen mahdollistaa 
entistä suuremman panostuksen tuotekehi-
tykseen. Aktiivinen ja edistyksellinen tuote-
kehitys hyödyttää asiakkaita, kun yhtiö voi 
kehityksen myötä tarjota asiakkailleen entistä 
edullisempia projekteja ja uusia tuotteita sekä 
ratkaisuja, joilla asiakkaan prosesseja helpote-
taan. Tuotekehityksessä Suomen Rahapaja ja 
Saxonia ovat isommalla asialla kuin pelkästään 
omallaan. Uusien ominaisuuksien tuomi-
nen kolikoihin on niiden ja koko toimialan 
tulevaisuuden kannalta tärkeää, ja Suomen 
Rahapajan näkemyksen mukaan tuotekehityk-

sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Alalle 
tärkeimmät innovaatiot tehdään aihioiden 
kehityksessä. 

Vuoden 2011 kohokohta tuotekehityksen 
osalta oli antibakteerisen HealthGuard-
Coin-nikkelipinnoitekolikon esittely Lon-
toon kolikkokonferenssissa toukokuussa. 
HealthGuardCoin-rahassa käytetään samoja 
materiaaliominaisuuksia kuin esimerkiksi 
sairaalabakteerien torjunnassa. Kolikon omi-
naisuudet ehkäisevät tauteja aiheuttavien 
eliöiden kasvua. Se on kuitenkin leiman-
kestävyydeltään hyvä, korkeakiiltoinen ja 
kustannustehokas vaihtoehto. 

Valtaosa metallirahan ominaisuuksista pe-
rustuu aihioihin, oli kyse sitten turvaominai-
suuksista tai visuaalisista ominaisuuksista, 
kuten väri tai kiilto. Innovatiivisuudella Suo-
men Rahapaja erottautuu muista rahapajois-

ta. Saxonia perusti useita vuosia sitten alan 
edelläkävijänä oman tuotekehitysosaston. Nyt 
tuotekehityksen tuloksista päästään nautti-
maan kaikkialla Suomen Rahapaja -konsernin 
tuotantoketjussa.

Suomen Rahapaja valmistaa aihioita jat-
kossa kahdessa paikassa: käyttörahojen ai-
hiot valmistetaan Halsbrückessa Saksassa 
ja juhlarahojen aihiot Vantaalla Suomessa. 
Juhlarahoissa käytettävien jalometalliaihi-
oiden tuotanto siirrettiin Saksasta Suomeen 
pian Saxonia-kaupan jälkeen.

Materiaalituotanto hallintaan
Suurin Suomen Rahapaja -konsernin laajen-
tumisesta syntynyt etu asiakkaille on vas-
teaikojen lyheneminen. Toimitusvarmuus 
paranee ja toimitusajat pitävät, kun koko 
materiaalituotanto on Suomen Rahapajan 

hallinnassa. Perinteisesti aikaa vievin vaihe 
on ollut juuri aihiotuotanto. Toinen syner-
giaetu on kilpailukykyinen hinta. 

Aihioiden tuotannon suunnittelu on haas-
tavaa, sillä tuotantokapasiteetti halutaan op-
timoida ja erilaiset aihiot kohtaavat tietyissä 
tuotantovaiheissa. Näiden pullonkaulojen 
poistamiseen tähdätään Saxonian kevyellä 
organisaatiorakenteella. Koko arvoketjun hal-
linta tekee tuotantoprosessista asiakkaille 
entistä läpinäkyvämpää ja kustannustehok-
kaampaa. Oikean hinnan lisäksi asiakkaat 
arvostavat Saxonia EuroCoinin laatua, joka 
on tasaisesti korkealla tasolla.

Saxonian Saksan tehdas valmisti viime 
vuonna 20 tonnia aihioita, eli 5–6 miljardia 
kappaletta. Aihioliiketoiminta tulee kasva-
maan jatkossa. Kapasiteetti käytetään pääosin 
Suomen Rahapaja -konsernin hyödyksi. Suo-

Hehkutusuunissa aihioiden rakenne pehmenee. 
Hehkutettuihin aihioihin lyödään leimat ja niin ne 
saavat maksuvälineen arvonsa. 

Rullalla olevat metallilevyt odottavat pääsyä leikkauspöydälle, 
jossa niistä valmistetaan aihioita.

men lisäksi Saxonian merkittävimpiä tuo-
tantoja olivat Ranskan, Saksan, Thaimaan 
ja Argentiinan rahojen aihiot. Saxonia siis 
valmistaa aihioita eri maiden kansallisten 
rahapajojen käyttöön ympäri maailman. 
Konsernin kannalta tärkeintä on kuitenkin 
turvata katkeamaton tuotantoketju aihioista 
valmiiksi lyötyihin rahoihin.
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KERäIlY- JA lAHJATUOTElIIKETOIMINTA

Suomalaista käsityötä
Suomen Rahapaja valmisti vuonna 2011 ennätys-
määrän juhlarahoja ja sarjan maakuntarahoja. Keräily-
tuoteliiketoiminnassa keskityttiin kotimarkkinoihin. 
Markkinointia ja myyntiä suunnattiin uusille asiakas-
ryhmille. Juhlarahojen pakkauksia uudistettiin ja juhla-
rahat ottivat ensi askelia lahjamarkkinoilla.

Juhla- ja keräilyrahoja valmistettiin vuonna 
2011 poikkeuksellisen paljon. Esimerkiksi 
kultarahoja ei valmisteta joka vuosi, mutta 
nyt kultaisella kolikolla juhlistettiin Suomen 
Pankin 200-vuotista taivalta. Hopearahoja 
lyötiin viisi. Perusmetallirahat osoittautuivat 
menestykseksi. Vuonna 2010 alkanut Suo-
men historialliset maakunnat -sarja huipentui 
seitsemän maakuntarahan julkaisuun. 

Keräilyrahoja valmistettiin myös yhä 
enemmän vientiin ja esimerkiksi Venäjä, 
Latvia ja Viro ovat vakiotilaajia. 

Myös juhlarahojen aihiot  
tehdään Suomessa
Saxonian oston jälkeen jalometalliaihioiden 
tuotanto lopetettiin Saksassa. Suomessa 
valmistettavat aihiot menevät suurelta osin 

keräilytuotteisiin, jotka tehdään Suomessa. 
Keräilytuotteiden valmistus on pääosin kä-
sityötä ja vaatii tarkkuutta ja korkeaa am-
mattitaitoa.

Erityisesti ulkomailta saatiin kyselyi-
tä toinen toistaan mielenkiintoisemman 
muotoisista juhlarahoista, joiden edellyt-
tämien jalometalliaihioiden valmistus on 
oma taiteenlajinsa. Tällainen oli esimerkiksi 
Latviassa viehättävimpänä rahana palkittu 
Meripihkaraha.

Juhlarahat ovat arvoja välittäviä lahjoja
Juhlarahat ovat valtiovallan virallisia kunni-
anosoituksia suomalaisille tärkeille aiheille. 
Näin ne välittävät suomalaisia arvoja. Suomen 
Rahapaja valmistaa suomalaiset juhlarahat 
valtiovarainministeriön tilauksesta.

Vuonna 2011 lyötiin juhlarahat teolliselle 
muotoilulle (Kaj Franck), luonnontieteelle 
(Pehr Kalm), suurnaisille (Hella Wuolijoki), 
suomalaiselle kansakunnalle (Suomen Pankki 
200 vuotta) ja suomalaiselle kirjallisuudelle 
(Juhani Aho). Vuoden 2011 eettisellä juhlara-
halla muistettiin maailman toiseksi suurinta 
murtovesiallasta Itämerta. Itämeren suojelu 
-juhlaraha pakattiin kierrätettävään pahviko-
teloon kestävän kehityksen hengessä.

Yhä useammin keräilyraha on lahja jäl-
kipolville. Pakkausten uudistamiseen pa-
nostettiin vuoden aikana. Kaikki vuoden 
hopearahat tarjottiin Iittalan kirkaslasisissa 
Vitriini-rasioissa. Vitriini on lasitaiteilija 
Anu Penttisen suunnittelema. Kauniissa 
pakkauksessa juhlarahan voi antaa lahjaksi 
ja asettaa esille kotiin, jolloin siitä tulee myös 

osa sisustusta. Suomen Rahapaja markkinoi 
uutta juhlarahakonseptia esimerkiksi joulun 
alla onnistuneella verkkokampanjalla suoma-
laisten suosimilla verkkosivustoilla.

Verkkokauppa vetää
Vuonna 2011 Suomen Rahapajan verkkokau-
pan kasvutavoitteet ylittyivät. Verkkokauppa 
avattiin vuoden 2010 huhtikuussa ja asiakkaat 
ovat löytäneet sen ostokanavana. Verkko-
kauppa on tulevaisuudessakin yhtiölle tärkeä 
myyntikanava ja sen tunnettuutta ja kaupassa 
asioinnin helppoutta aiotaan kehittää edelleen. 

Verkkokaupan hittituotteita olivat maa-
kuntarahat. Jo vuoden 2010 puolella aloitettu 
Suomen historialliset maakunnat -rahasarja 
herätti suurta kiinnostusta kotimaassa ja 
myös kansainvälisessä numismaattisessa 

Juhlarahojen valmistus alkaa kipsimalleista. Suomen Rahapajan 
pääsuunnittelija Erkki Vainio työstää juhlarahan kipsejä.

• Latvian pankki järjestää joka vuosi yleisö-
äänestyksen, jossa latvialaiset saavat valita 
vuoden viehättävimmän rahan. Vuoden 
2010 voittajaksi selvisi Suomen Rahapajan 
valmistama Meripihkaraha. 

• Rauha ja turvallisuus -juhlaraha voitti 
kultaa maailman arvostetuimmassa kan-
sainvälisessä numismaattisessa kilpailussa 

Best Crown -sarjassa. Rauha ja turvallisuus 
-juhlaraha avasi Suomen Rahapajan Eettiset 
juhlarahat -rahasarjan vuonna 2009. 

• Suomalainen raha 150 vuotta -erikoiskakko-
nen sai tunnustusta ranskalaiselta Les Amis 
de l´Euro -yhdistykseltä. Eurojen keräilijät 
valitsivat rahan toiseksi parhaaksi vuoden 
2010 eurorahojen joukossa. 

• Mainosalan arvostetussa Vuoden Huiput 
2010 -kilpailussa markkinointiviestinnän 
ammattilaiset arvioivat Suomen Rahapa-
jan Kysy Kekkoselta -applikaation toiselle 
sijalle. Kruuna/klaava-arvonnan suoritta-
va Kekkos-sovellus ilahdutti tuomaristoa 
heidän mukaansa kerta toisensa jälkeen 
nauruun asti.

Palkittu rahapaja

mediassa. Juhlarahoja juhlistettiin kiertämäl-
lä maakunnissa esittelemässä rahoja ennen 
niiden julkaisua. 

Suomen Rahapaja ja Itella juhlivat Lapin 
maakuntarahan julkaisua Joulupukin Pääpos-
tissa Rovaniemellä. Vierailun aikana tavattiin 
myös itse Joulupukki. Ihmisten tapaaminen 
maakunnissa toi Suomen Rahapajalle tärkeää 
tietoa siitä, mitä ominaisuuksia juhlarahoilta 
toivotaan. 
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Kaj Franck  
ja taideteollisuus

Pehr Kalm ja  
eurooppalaiset  
tutkimusmatkailijat  

Hämeen  
maakuntaraha  

Hella Wuolijoki  
ja tasa-arvo  

Savon  
maakuntaraha  

Suomen Pankki  
200 vuotta

Uudenmaan  
maakuntaraha  

Karjalan  
maakuntaraha  

Juhani Aho  
ja suomalainen  
kirjallisuus  

Pohjanmaan  
maakuntaraha  

Itämeren  
suojelu

Lapin  
maakuntaraha  

Ahvenanmaan  
maakuntaraha

s t t s t s s t s t s t s
Nimellisarvo 10 € 10 € 5 € 10 € 5 € 100 € 5 € 5 € 10 € 5 € 20 € 5 € 5 € 

Halkaisija 38,6 mm 33 mm 27,25 mm 38,6 mm 27,25 mm 22 mm 27,25 mm 27,25 mm 38,6 mm  27,25 mm 38,6 mm 27,25 mm 27,25 mm

Metalli Ag 925 Ag 925 CuAINi • CuNi Ag 925 CuAlNi • CuNi Au 917 CuAlNi • CuNi CuAlNi • CuNi Proof Ag 925, BU Ag 500 CuAlNi • CuNi Proof Ag 925, BU Ag 500 CuAlNi • CuNi CuAlNi • CuNi 
Paino 25,5 g 17,0 g 9,8 g 25,5 g 9,8 g 5,65 g 9,8 g 9,8 g 25,5 g 9,8 g 33,62 g 9,8 g 9,8 g 

lyöntimäärä Proof 10 000 Proof 14 000 Proof 20 000 Proof 7 000 Proof 20 000 Proof 8 000 Proof max 20 000 Proof 20 000 Proof 7 000 Proof 20 000 Proof 7 000 Proof 20 000 Proof 20 000 
BU 5 000 BU 6 000 Unc 100 000 BU 5 000 Unc 100 000  Unc 100 000 Unc 100 000 BU 8 000 Unc 100 000 BU 8 000 Unc 100 000 Unc 100 000 

Suunnittelija Reijo Paavilainen Erkki Vainio Nora Tapper Petri Neuvonen Nora Tapper Hannu Veijalainen Nora Tapper Nora Tapper Reijo Paavilainen Nora Tapper Essi Kulju Nora Tapper Nora Tapper 

Vuosileima 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

Julkaisupäivä 28.1.2011 28.1.2011 25.2.2011 19.3.2011 28.3.2011 30.5.2011 20.6.2011 19.8.2011 11.9.2011 3.10.2011 31.10.2011 2.11.2011 1.12.2011

Vuoden 2011 
julkaisut

JUHlA- JA KERäIlYRAHAT
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YRITYSVASTUU

Suomen Rahapaja Oy on vastuullinen käyttö-
rahojen, juhlarahojen ja muiden numismaattis-
ten tuotteiden sekä mitalien ja niihin liittyvien 
tuotteiden valmistaja ja toimittaja. Myynti- ja 
markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään 
koko konsernirakennetta ja sen vahvuuksia. 
Jatkuvalla kilpailukyvyn, tuotantoprosessien, 
motivaation ja tietotaidon parantamisella yh-
tiö vastaa tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhtiö 
on sitoutunut noudattamaan toimintaansa 
liittyviä lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Laatu-, turvallisuus-, ja ympäristöasiois-
sa Suomen Rahapaja Oy kehittää jatkuvas-
ti toimintaansa, jotta se vastaa muuttuvia 
säädöksiä ja asiakkaiden tarpeita. Yhtenä 
yhtiön tärkeimmistä tavoitteista on taata 
sekä henkilöstön että yleinen turvallisuus 
tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa ja kai-

positiivinen. Kilpailukykyä vahvistettiin on-
nistuneilla yritysostoilla, kun yhtiö laajensi 
toimintaansa aihionvalmistukseen ostamalla 
saksalaisen Saxonia EuroCoinin. Kauppa yli 
kaksinkertaisti yhtiön liikevaihdon.

Suomen Rahapaja Oy:n seuraavan vuoden 
taloudelliset tavoitteet määritellään ja doku-
mentoidaan vuosittain syksyllä. Tavoitteet 
ja keinot päämääriin pääsemiseksi kuvataan 
luvuin tuloslaskelmassa ja taseessa. Talou-
dellisen vastuun toteutumista seurataan 
kuukausittain. Suomen Rahapaja Oy:n ta-
loudellista suorituskykyä mitataan esimer-
kiksi liikevaihdon, henkilöstökulujen, yhtiön 
oman toiminnan kehittämiseen sijoitettujen 
varojen ja investointien mittareilla.

Suomen Rahapaja Oy ei myönnä yleishyö-
dyllisiä tukia tai sponsoroi mitään tahoja. 

Kehitysmielinen vastuunkantaja
Suomen Rahapaja Oy kehittää vastuullisuuttaan valmistajana ja toimittajana syste-
maattisesti.Taloudellisen vastuun tavoitteet saavutettiin vuoden 2011 aikana hyvin. 
Ympäristön osalta jatkettiin edellisvuosien tapaan kehitysmielisenä ja tietoisena vas-
tuusta. Sosiaalinen vastuu kannettiin etenkin huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnis-
ta muutosten keskellä.

kessa toiminnassa. Turvallisuutta paranne-
taan kartoittamalla säännöllisesti riskejä sekä 
minimoimalla jatkuvasti mahdollisia uhkia.

Yhtiön kannattavuus ja  
kilpailukyky kasvoivat
Taloudellinen vastuu on osa hyvää yritystoi-
mintaa. Suomen Rahapaja Oy:n taloudelliset 
tavoitteet vuonna 2011 olivat kannattavuus, 
kilpailukyky ja kasvu. Kannattavuus ja kilpai-
lukyky ovat kaiken yritystoiminnan perusta. 
Kannattavuus on edellytys sille, että yhtiö 
voi tuottaa taloudellista hyvinvointia yhteis-
kunnalle. Tarkoituksenmukainen yrityskasvu 
tukee yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Vuoden 2011 aikana Suomen Rahapaja 
Oy saavutti taloudelliset tavoitteensa hy-
vin. Yhtiön liiketoiminnan tulos oli selkeästi 

Käyttörahojen leimauskoneesta tulee ulos tuore, vastalyöty kolikko.
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YRITYSVASTUU

Suomen Rahapaja Oy on valtion omistama 
yhtiö, mutta valtio ei tue yhtiön toimintaa 
taloudellisesti.

Sertifioidusti ympäristön puolesta
Suomen Rahapaja Oy:llä on ollut vuodes-
ta 2009 alkaen käytössä sertifioitu ISO 
14001:2004 ympäristöjärjestelmä, joka kattaa 
yrityksen kaikki toiminnot. Ympäristöser-
tifikaatti perustuu jatkuvaan toiminnan pa-
rantamiseen. Saxonialle tämä ympäristöser-
tifikaatti myönnettiin vuoden 2011 aikana. 
Suomen Rahapaja Oy:n käyttörahatuotan-
nolla ja Saxonialla on lisäksi sertifioitu ISO 
9001:2008-laatujärjestelmä. 

Suomen Rahapaja Oy tiedostaa vastuunsa 
ympäristöstä ja pyrkii keventämään tuottei-
densa ja toimintojensa ympäristövaikutuksia. 

Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kan-
nattavaa ja ekologisesti vastuullista. Yhtiö 
kehittää toimintaansa joustavasti muuttuvien 
olosuhteiden mukaisesti. Suomen Rahapaja 
Oy:n laatupäällikkö seuraa aktiivisesti ym-
päristölainsäädännön muutoksia.

Suomen Rahapaja Oy:n ympäristöta-
voitteet tähtäävät ympäristökuormituksen 
minimoimiseen. Tavoitteet ovat jätteiden 
lajittelun tehostaminen, pakkausmateriaali-
en vähentäminen ja metalliromun kierrätys. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan proses-
simittareilla. 

Ympäristötavoitteisiin pyritään käyttämäl-
lä tehokkaasti teknologiaa sekä raaka-aineita, 
minimoimalla energiankulutus, päästöt ja 
jätteiden määrä sekä kierrättämällä. 

Suomen Rahapaja Oy pakkaa tuotteensa 
asiakasvaatimusten mukaisesti. Jos yhtiöllä 
on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan pak-
kaustapaan, pyritään pakkaukset suunnit-
telemaan kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. Ympäristöä voidaan säästää käyt-
tämällä uuden pakkausmateriaalin sijasta 
käytettyä pakkausmateriaalia.

Yhtiön laatu- ja ympäristöpolitiikasta sekä 
sen toteutumisesta ja toteutumisen edel-
lytyksistä vastaa konserninjohtaja. Laatu- 
ja ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja 
toteuttamiseen osallistuu koko henkilöstö. 

Henkilöstö muutosten keskellä
Henkilöstö on yhtiön tärkeimpiä sidosryhmiä. 
Yhtiön tavoite kasvaa alan arvostetuimmaksi 
toimijaksi edellyttää motivoitunutta hen-

Leimaaja Helena Paakkunainen tarkistaa vastalyö-
dyn juhlarahan laadun.

Reunustetut hopea-aihiot matkalla hehkutusuuniin.

kilökuntaa. Motivoitunut henkilökunta ja 
osaaminen designin, teknologian ja projektin-
hallinnan osalta ovat Suomen Rahapaja Oy:n 
menestyksen perusta. Suomen Rahapaja Oy 
kantoi vuonna 2011 vastuunsa henkilöstönsä 
hyvinvoinnista ja sen osaamisen takaamisesta.

Viimeiset vuodet ovat olleet voimakkaiden 
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyiden aikaa. 
Suurten muutosten jälkeen on panostettu 
avoimeen viestintään ja työhyvinvoinnin 
ylläpitämiseen. Vuonna 2011 Suomen Ra-
hapaja Oy:ssä pidettiin viikoittain henki-
löstön keskustelutilaisuus, jossa tiedotettiin 
ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa koko 
henkilöstö kohtasi ja ajankohtaisista asioista 
voitiin keskustella ja kysyä avoimesti. 

Henkilöstön vaihtuvuudella mitattuna 
voidaan katsoa, että toiminnan stabilisointi 

muutosten jälkeen on onnistunut. Vuonna 
2011 teetettiin henkilöstötutkimus, jonka tu-
lokset osoittivat, että työhyvinvoinnin osalta 
oltiin muutoksista huolimatta kohtalaisella 
tasolla. Tulosten pohjalta lähdettiin syksyn 
aikana aktiiviseen kehittämistyöhön.

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen var-
mistaa yritykselle oikein mitoitetun, työhönsä 
motivoituneen, tyytyväisen ja osaavan hen-
kilöstön, joka tukee liiketoimintastrategian 
toteutumista. Vuoden 2011 lopussa henki-
löstötavoitteiden seuraamiseksi määriteltiin 
mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutu-
mista voidaan seurata vuonna 2012.

Vuonna 2011 aloitettiin hyväksi havaittu 
toiminnan tehostamiseen tähtäävä koulu-
tushanke. Hankkeen myötä koko Suomen 
Rahapaja Oy:n henkilöstö koulutetaan pa-

rantamaan ja kehittämään omaa työtään ja 
prosessejaan entistä tarkoituksenmukaisem-
miksi välttäen turhaa ja olemaan joustava ja 
avoin muutokselle.

Motivoitunut henkilökunta ja osaaminen 
designin, teknologian ja projektinhallinnan 
osalta ovat Suomen Rahapaja Oy:n menes-
tyksen perusta.

”
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YHTIöN JOHTO

Konsernin hallitus

Paul Gustafsson
toimitusjohtaja

Jarmo Hakkarainen
tuotantojohtaja

Juha Hörkkö 
talousjohtaja

Henna Karjalainen, Matti Rastas, Juha Hörkkö, Paul Gustafsson ja 
Jarmo Hakkarainen 

Henna Karjalainen
viestintäjohtaja

Matti Rastas
myyntijohtaja

Konsernin johtoryhmä

YHTIöN JOHTO

Hallituksen  
puheenjohtaja 2011

Pentti Kivinen 
s. 20.8.1943, OTL
Keskeiset samanaikaiset luotta-
mustehtävät: Liikesivistysrahas-
ton hallituksen varapuheenjohtaja, 
Lasten Päivän Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja, Kansallissäätiön 
hallituksen puheenjohtaja, Suomen 
Kansallisoopperan hallituksen jäsen, 
Yksityisyrittäjäin Säätiön hallituk-

laisissa johdon tehtävissä (Suomi, 
Puola) 1998–2002
Suomen Rahapajan hallituksen va-
rapuheenjohtaja 2009– 

Hallituksen jäsenet 2011

Riitta Mynttinen 
s. 1960, insinööri, MBA
Minerals Technologies Europe NV 
& SMI, Europe, johtaja
Keskeiset samanaikaiset luottamus-
tehtävät: Tikkurila OY:n hallituksen 
jäsen 2011–
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 päällik-
kö 2002–2003, Paper and Printing 
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. 21.10.1967, KTM, CEFA
Valtioneuvoston kanslia, neuvot-
televa virkamies

Keskeiset samanaikaiset luottamus-
tehtävät: Boreal Kasvinjalostus Oy:n 
hallituksen jäsen
Keskeinen työkokemus: Valtioneu-
voston kanslia, omistajaohjausosas-
to, neuvotteleva virkamies 2007–, 
Kauppa- ja teollisuusministeriö, 
omistajapolitiikan yksikkö, ylitar-
kastaja 1997–2007, eri rahoitusalan 
tehtäviä 1994–96
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 
2008–

Anssi Pihkala 
s.27.4.1963, VT
Hansel Oy, toimitusjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luotta-
mustehtävät: -
Keskeinen työkokemus: Hansel 
Oy, lakiasiainjohtaja 2003–2005, 
Suomen Kuntaliitto, lakimies 1997–
2003, Asianajotoimisto Koivuhovi, 
asianajaja 1994–97
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 
2008–

Anna Maija Wessman 
s. 27. 10.1958, tekniikan lisensiaatti
Ahlstrom Oyj, kestävän kehityksen 
johtaja
Keskeiset samanaikaiset luotta-
mustehtävät: hallituksen kestä-
vän kehityksen työryhmän jäsen, 
EDANA (European Disposables and 
Nonwovens Association) vuodesta 

2009; hallituksen jäsen, PaperIm-
pact (European Speciality Paper Ma-
nufacturers’ Association) vuodesta 
2010; PaperImpact-yhdistyksen yh-
teiskuntasuhteiden (ympäristö) ja 
lainsäädäntökomitean puheenjohta-
ja vuodesta 2009; Paperi-insinöörit 
ry:n jäsen vuodesta 2008.
Keskeinen työkokemus: Ahlstrom 
Sales Helsinki Oy (entinen Ahl-
strom Nordic Oy), toimitusjohtaja ja 
Ahlstrom Sales LLC, hallituksen pu-
heenjohtaja 2002–2008; Ahlstrom 
Atlanta Inc, Ahlstrom Paper Group 
Boston Inc, toimitusjohtaja 1998–
2001; International Paper Company, 
johtaja, tuotekehitys 1993–1998; 
Jaakko Pöyry Consulting Inc, van-
hempi konsultti 1990–1993; Kym-
mene Oy, Voikkaan paperitehdas, 
tuotekehityspäällikkö 1986–1990; 
KCL, Oy Keskuslaboratorio, van-
hempi tutkija 1980–1986. 
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 
2011– 

Harry Linnarinne, Anssi Pihkala, Pentti Kivinen, Anna Maija Wessman, Riitta Mynttinen ja Jukka Ohtola

sen varapuheenjohtajuus, Suomen 
Messusäätiön asiamies
Keskeinen työkokemus: Suomen 
Messut Osuuskunta, toimitusjohtaja 
1993–2011, Suomen Tukkukaup-
piaiden Liitto, lakimies 1969–71, 
johtaja 1971–77, Rautakonttori Oy, 
toimitusjohtaja 1977–84, Tukku-
kauppojen Oy, pääjohtaja 1985–92
Suomen Rahapajan hallituksen 
puheenjohtaja 2009–, hallituksen 
jäsen 2008–

Hallituksen  
varapuheenjohtaja 2011

Harry Linnarinne
s. 23.2.1965, tekniikan tohtori, KTM
Keskeiset samanaikaiset luottamus-
tehtävät: Darekon Oy:n hallituksen 
jäsen
Keskeinen työkokemus: Outotec 
Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja 
2007–2010, Finpro Aasian johtaja 
(Japani) 2005–07, Nokia Oyj, eri-
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Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit
Käyttörahojen vientimarkkinoiden kilpailu-
tilanne on edelleen kova. Myös aihioliiketoi-
minnassa kilpailutilanne on lisääntyneen ka-
pasiteetin myötä kiristynyt. Kokonaiskysyntä 
on kuitenkin kasvamassa. Keräilytuotteiden 
vientimarkkinoilla ei kysynnän suhteen ole 
odotettavissa suuria muutoksia.

Suomessa sekä käyttörahojen että keräi-
lytuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan 
hieman.

Epävarmat ja vaikeasti ennakoitavat tu-
levaisuudennäkymät vaikeuttavat metallien 
maailmanmarkkinahintojen muutosten en-
nakointia. Tässä tilanteessa raaka-aineriskin 
hallinnan tärkeys korostuu entisestään.

Tulos
Konsernin liikevaihto nousi yli kaksinkertai-
seksi johtuen suurelta osin Saxonia-yhtiöiden 
hankkimisesta. Myös muiden konserniyhti-
öiden liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihto 

oli kertomusvuonna 137,1 miljoonaa euroa 
(2010: 57,7 miljoonaa euroa). Liiketulos oli 
2,6 miljoonaa euroa eli 1,9 % liikevaihdosta 
(-0,2 m€ eli -0,3 % liikevaihdosta). Konsernin 
tilikauden tulokseksi muodostui 2,0 miljoona 
euroa eli 1,4 % liikevaihdosta (-0,2 m€ eli 
-0,4 % liikevaihdosta). 

Emoyhtiön Suomen Rahapaja Oy:n liike-
vaihto nousi 47,6 m€:oon (2010: 43,3 m€). 
Yhtiön liiketulos parani edelleen toiminta-
vuoden aikana ollen 2,2 m€ (2010: 1,3 m€). 
Emoyhtiön tilikauden tulos oli 2,2 m€ (2010: 
-2,0 m€).

Investoinnit 
Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomai-
suuteen olivat 2,2 miljoonaa euroa.

Muutokset konsernin rakenteessa 
Vuoden 2010 lopussa alkaneet neuvottelut 
palkitsemistuoteliiketoiminnan myymises-
tä Kultakeskus Oy:lle saatettiin päätökseen 

Hallituksen toimintakertomus

tammikuussa 2011. Huhtikuussa yhtiö osti 
Saxonia Eurocoin GmbH:n koko osakekan-
nan itselleen. Samassa yhteydessä Saxonia 
Eurocoin GmbH:n tytäryhtiö Saxonia Metal-
veredlung GmbH ja yhteisyritys Compania 
Europea de Cospeles S.A. siirtyivät Suomen 
Rahapaja konserniin. Keväällä 2011 tehtiin 
päätös AB Myntverketin toiminnan alasaja-
misesta, joka toteutettiin pääosin vuoden 
loppuun mennessä. AB Myntverketin omis-
tama tuotantorakennus tontteineen tullaan 
myymään vuoden 2012 ensimmäisen vuo-
sipuoliskon aikana.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana 
keskimäärin 231 henkilöä (134 henkilöä), joista 
65 (93) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa 
konsernin palveluksessa oli 246 henkilöä. 
Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot 
olivat kertomusvuonna 11,0 miljoonaa euroa 
(7,5 meur).

Suomen Rahapaja Oy

Rahatyökalun valmistamiseen kuuluu juhlarahan kipsin digitointi laserskannerilla. 
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Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto 137 123 57 664
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) / vähennys(-) 903 1 200
Liiketoiminnan muut tuotot 1 892 185
Materiaalit ja palvelut -101 989 -41 975
Henkilöstökulut -10 970 -7 491
Poistot ja arvonalentumiset -4 849 -969
Liiketoiminnan muut kulut -19 557 -8 783

Liikevoitto 2 552 -169
Rahoitustuotot- ja kulut -247 -12

Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 305 -181
Satunnaiset erät 275 70

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 580 -111
Tilikauden verot -592 -134
Vähemmistöosuus 0 0

Tilikauden voitto 1 988 -246

Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto 47 581 43 308
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) / vähennys(-) 1 461 1 142
Liiketoiminnan muut tuotot 566 1 339
Materiaalit ja palvelut -39 135 -33 123
Henkilöstökulut -4 160 -6 128
Poistot ja arvonalentumiset -832 -805
Liiketoiminnan muut kulut -3 297 -4 466

Liikevoitto 2 184 1 268
Rahoitustuotot ja -kulut 58 -3 215

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 241 -1 947
Tilinpäätössiirrot -33 -77
Tuloverot 0 0

Tilikauden voitto 2 208 -2 024

TIlINPääTöS

Tuloslaskelma

Organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Gus-
tafsson. Yhtiön hallituksen kokoonpano oli 
28.4.2011 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka: 
Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry Linna-
rinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Anssi 
Pihkala ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 
Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen kokoon-
pano on: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry 
Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, 
Anssi Pihkala ja Anna Maija Wessman. Yhtiön 
tilintarkastajana on toiminut Tuokko Tilin-
tarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana 
KHT Timo Tuokko. 

Yhtiön osakkeet 
Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista 
jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiöko-
kouksessa.

Vuoden 2012 näkymät
Konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän 
vuoden 2011 tasolla. Kireästä kilpailutilan-
teesta huolimatta kannattavuuden odotetaan 
nousevan hieman aihiointegraation tuomien 
synergiaetujen ansiosta.

Yhtiön keskeisiä kehitystavoitteita vuodel-
le 2012 ovat aihio- ja käyttörahatuotantojen 
saumattoman yhteistyön edelleen kehittämi-

nen, vastuullisuusstrategian luominen sekä 
henkilöstöresurssien optimoiminen. Yhtiö 
on käynnistänyt projektin uusien toimitilojen 
rakennuttamiseksi tavoitteena muuttaa uusiin 
tiloihin vuoden 2013 aikana. 

Hallituksen esitys  
voittovarojen käytöstä
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että 
tilikauden voitosta 2 208 088,81 emoyhtiö 
jakaa osinkoa 68,75 euroa osakkeelle (yhteensä 
1 100 000,00 euroa) ja loput 1 108 088,81 
euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilillle.

2011 2010 2009 2008 2007

Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto (1 000 €) 137 123 57 664 89 378 96 035 120 507
Liikevoitto- %  1,9 % -0,3 % -4,4 % -1,9 % 4,0 %
Sij. pääoman tuotto  3,2 % -0,3 % -5,4 % -2,3 % 5,4 %
Omavaraisuusaste 53,3 %  86,1 % 71,6 % 73,0 % 70,3 %
Keskim. henkilöstö 231 134 257 268 263

Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1 000 €) 47 581 43 308 38 554 24 981 36 688
Liikevoitto- % 4,6 % 2,9 %  -0,5 % -23,4 % -12,8%
Sij. pääoman tuotto 3,3 % 2,3 %  -0,3 % -10,4 % -7,9%
Omavaraisuusaste 66,8 % 90,6 %  90,6 % 94,6 % 94,9%
Keskim. henkilöstö 65  93 101 97 89

Tunnuslukuja vv. 2007–2011



29VUOSIKERTOMUS 201128 SUOMEN RAHAPAJA

Tuhatta euroa 31.12.2011 31.12.2010

Suomen Rahapaja -konserni Vastaavaa 
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 18 325 1 066
Aineelliset hyödykkeet 17 987 3 374
Sijoitukset 4 4
Pysyvät vastaavat yhteensä 36 316 4 444

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 30 599 17 985
Pitkäaikaiset saamiset 1 152 593
Lyhytaikaiset saamiset 22 315 12 726
Rahat ja pankkisaamiset 10 362 24 303
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 64 428 55 607

Vastaavaa yhteensä 100 744 60 050

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Vararahasto 224 223
Edellisten tilikausien voitto 40 024 40 258
Tilikauden voitto 1 988 -246
Oma pääoma yhteensä 53 684 51 684

Vähemmistöosuus 163 162

Konsernireservi 616 0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 23 531 1 492
Lyhytaikainen vieras pääoma 22 750 6 713
Vieras pääoma yhteensä 46 281 8 205

Vastattavaa yhteensä 100 744 60 050

TIlINPääTöS

Tase
Tuhatta euroa 31.12.2011 31.12.2010

Suomen Rahapaja Oy Vastaavaa 
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 794 1 001
Aineelliset hyödykkeet 1 263 1 480
Ennakkomaksut 67 64
Sijoitukset 38 193 3 994
Pysyvät vastaavat yhteensä 40 318 6 539

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 20 449 14 224
Lyhytaikaiset saamiset 15 085 11 668
Rahat ja pankkisaamiset 1 152 21 838
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 36 687 47 731

Vastaavaa yhteensä 77 004 54 270

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Edellisten tilikausien voitto 37 747 39 771
Tilikauden voitto 2 208 -2 024
Oma pääoma yhteensä 51 403 49 195

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 154 121

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 12 750 0
Lyhytaikainen vieras pääoma 12 697 4 954
Vieras pääoma yhteensä 25 447 4 954

Vastattavaa yhteensä 77 004 54 270

Tase
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Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Ty-
täryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman 
pääoman ero on esitetty konserninliikearvona ja konsernireservinä 
kohdistamatta niitä tytäryhtiöiden omaisuuserille. Konserniliikearvo 
ja konsernireservi on esitetty taseessa erikseen. Tuloslaskelmassa 
konserniliikearvon poistot ja konsernireservin tuloutukset on ne-
totettu. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet on 
eliminoitu. 2011 ja 2010 eivät ole vertailukelpoisia, koska Saxonia 
alakonserni on ostettu tilikauden aikana. 50 % omistetut yhtiöt on 
yhdistelty yhteisyrityksinä.

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

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot 
on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuskohteiden taloudellisen 
pitoajan perusteella.

Poistoajat ovat:
• Aineettomat oikeudet ja 
 muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta
• Liikearvo 5 vuotta
• Konserniliikearvo ja konsernireservi 5–10 vuotta
• Rakennukset 25 vuotta
• Tuotantokoneet 3–10 vuotta
• Kalusto 3–5 vuotta

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankinta-
menon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen 
myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty 
muuttuvat menot.

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

Johdannaissopimukset
Emoyhtiö on suojannut ulkomaan rahan määräisiä saamisia valuut-
tatermiineillä. Yhtiö noudattaa suojauslaskentaa. Valuuttatermiinien 
arvonmuutos on aktivoitu taseeseen siinä suhteessa, miltä osin 
sopimuksen muodostama positio on avoimena.

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

Eläkkeet
Konserniyhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuo-
lisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi karttu-
misvuonna. Norjan yhtiön henkilöstön (11 henkilöä) eläkemaksut ja 
tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat aktuaarin tekemiin laskelmiin.

Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu verotuksen ja 
tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshet-
kellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy 
laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen ve-
rosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Konsernin 
tuloverosaamiset ja -velat on esitetty omina erinään taseessa.

Suomen Rahapaja-konserni Suomen Rahapaja Oy

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 2 552 -169 2 184 8
Oikaisut liikevoittoon 4 709 1 096 368 795
Käyttöpääoman muutos 972 -5 782 -3 430 -5 058
Maksetut korot ja maksut -69 -40 -117 -284
Saadut osingot 0 0 3 420
Saadut korot 249 192 420 308
Muut rahoituserät 216 -160 0 0
Maksetut verot -1 890 -127 0 0
Liiketoiminnan rahavirta 6 740 -4 990 -572 -3 810

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 521 -1 226 -636 -1 125
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 751 11 688 87
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -37 353 0 -34 198 0
Lainasaamisten lisäykset -70 -467 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 346 0 0
Luovutustulot tytäryhtiöistä 0 1 804 0 4 300
Saadut korot investoinneista 0 0 0 0
Saadut osingot investoinneista 3 1 0 2
Investointien rahavirta -39 190 471 -34 146 3 263

Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 19 905 679 15 000 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -750 0 -750 0
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -646 0 -218 0
Maksetut osingot 0 0 0 0
Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 18 509 679 14 032 0

Rahavarojen muutos -13 941 -3 840 -20 686 -547
Rahavarat 1.1. 24 303 28 143 21 838 22 385
Rahavarat 31.12. 10 362 24 303 1152 21 838

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 464 -5 031 -3 417 -4 587
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -981 -1 395 -6 225 -167
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 3 417 643 6 212 -304

972 -5 782 -3 430 -5 058
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Tuhatta euroa 2011 2010

1. Liikevaihto 
    markkina-alueittain

Suomi 13 299 12 662
Muut EU-maat 73 956 20 617
EU-maiden ulkopuolelle 49 868 24 384
Yhteensä 137 123 57 664

2. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 93 394 39 396
Varaston muutos -1 766 501

91 628 39 897

Ulkopuolisilta ostetut palvelut 10 361 2 078

Yhteensä 101 989 41 975

3. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana 
Toimihenkilöitä 65 51
Työntekijöitä 165 83
Yhteensä 231 134

Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot  8 967 6 303
Eläkekulut  937 831
Muut henkilösivukulut  1 066 356
Yhteensä 10 970 7 491

4. Poistot Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 4 849 969

Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus. 

5. Rahoitustuotot 
    ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot 618 384
Korkokulut ja muut rahoituskulut -866 -396
Rahoitustuotot  ja -kulut yhteensä -247 -12

Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssivoittoja (netto) 50 -96

6. Satunnaiset erät Verojaksotusrahaston muutos 0 70
Vahingonkorvaus 275 0

7. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 1 104 13
Laskennallisen verovelan muutos -512 121
Tuloverot yhteensä 592 134

 
8. Käyttöomaisuus

 
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

 
Liikearvo

Konserni-  
liikearvo

Muut pitkäv.
menot

 
Yhteensä

Hankintameno 1.1.2011 1 226 21 736 1 150 1 372 25 484
Kurssierot +/- 1 423 424
Lisäykset 155 19 145 95 19 396
Vähennykset 70 70
Hankintameno 31.12.2011 1 382 22 089 20 295 1 467 45 233

Kertyneet poistot 1.1.2011 536 21 682 1 113 1 088 24 418
Kurssierot +/- 1 406 407
Vähennysten kertyneet poistot 0
Tilikauden poisto 232 1 1 758 92 2 083
Kertyneet poistot 31.12.2011 769 22 089 2 871 1 180 26 908

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 613 0 17 424 288 18 325

 
Aineelliset hyödykkeet

 
Maa-alueet

 
Rakennukset

Koneet  
ja kalusto

 
Yhteensä

 
Sijoitukset

Hankintameno 1.1.2011 414 1 530 16 942 18 886 4
Kurssierot +/- 2 6 90 98
Lisäykset 247 5 990 11 590 17 827
Vähennykset 345 345
Siirrot erien välillä 49 6 54
Hankintameno 31.12.2011 664 7 574 28 283 36 521 4

Kertyneet poistot 1.1.2011 0 477 15 099 15 576 0
Kurssierot +/- -8 238 230
Vähennysten kertyneet poistot 125 125
Tilikauden poisto 325 2 595 2 920
Kertyneet poistot 31.12.2011 0 794 17 807 18 601 0

Ennakkomaksut 67 67
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 664 6 780 10 543 17 987 4

Tilinpäätöksen liitetiedot

Konsernireservi

Arvo 1.1.2011 0
Lisäykset 770
Vähennykset 0
Arvo 31.12.2011 770

Kertyneet tuloutukset 1.1.2011 0
Tilikauden tuloutukset 154
Kertyneet tuloutukset 31.12.2011 154

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 616
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9. Konserniyritykset

 
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt

Konsernin ja emoyhtiön 
 omistusosuus %

Kotipaikka  
ja maa

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
Saxonia Eurocoin GmbH 100 Halsbrücke, Saksa

Tytäryhtiöiden omistamat

Nordic Coin AB 100 Eskilstuna, Ruotsi
Saxonia Metallveredlung GmbH 100 Halsbrücke, Saksa
Compañia Europea de Cospeles, S.A. 50 Madrid, Espanja

Tuhatta euroa 2011 2010

10. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 22 656 11 343
Keskeneräiset tuotteet 296 837
Valmiit tuotteet 6 740 5 142
Ennakkomaksut 907 663
Yhteensä 30 599 17 985

11. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset
Eläkerahastosaaminen 653 587
Joukkovelkakirjat 70 0
Laskennallinen verosaaminen 429 6
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 0
Yhteensä 1 152 593

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 13 509 12 549
Talletukset 1 500 0
Muut siirtosaamiset 7 307 177
Yhteensä 22 315 12 726

Tilinpäätöksen liitetiedot Tuhatta euroa 2011 2010

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. 223 199
Siirto voittovaroista 0 0
Siirto ylikurssirahastosta 0 0
Muuntoero ja muut muutokset 1 24
Vararahasto 31.12. 224 223

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 40 013 39 588
Siirrot rahastoon 0 0
Muuntoero ja muut muutokset 11 670
Osingonjako 0 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 40 024 40 258

Tilikauden voitto 1 988 -246

Oma pääoma yhteensä 53 684 51 684
Jakokelpoinen oma pääoma 42 012 40 013

13. Laskennalliset  
      verovelat ja -saamiset 

Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista 0 6
Yhdistelytoimenpiteistä 429 0
Yhteensä 429 6

Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista 8
Tilinpäätössiirroista 1 31
Yhteensä 9 31

14. Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 9 31
Verojaksotusvelka 824 819
Pitkäaikainen laina 21 631 641
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 1 067 0
Yhteensä 23 531 1 492

Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä 1 884 0
Saadut ennakot 8 367
Ostovelat 14 093 3 943
Muut lyhytaikaiset velat 138 457
Tuloverovelka 556 -10
Muut siirtovelat 6 071 1 957
Yhteensä 22 750 6 713
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Tilintarkastuskertomus
Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Suomen Rahapaja Oy:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. 
Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslas-
kelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-
pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja 
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty.

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Ti-
lintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä peri-
aatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätök-
sessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, 
ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon 
tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta 
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. 
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. 
Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 

ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovel-
lettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, 
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 
arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa emoyhtiölle 
voittoa 2 208 088,81 euroa ja konsernissa voittoa 1 987 910,00 euroa, ja 
toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen, 
konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevi-
en säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sekä konsernin 
että emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen 
osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puol-
lamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toi-
mitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 

Helsinki 16. päivänä maaliskuuta 2012
Tuokko Tilintarkastus Oy, 
KHT-yhteisö

Timo Tuokko 
KHT
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PL 100 (Turvalaaksontie 1)
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Det Norske Myntverket AS
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www.myntverket.no

Saxonia EuroCoin GmbH
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Germany
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