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Luet Suomen Rahapaja -konsernin vuosi-
kertomusta, jossa on mukana hallituksen 
toimintakertomus sekä yritysvastuuraportti. 
Ensimmäistä kertaa yksien kansien sisällä on 
pyritty kuvaamaan taloudellinen ja kaupal-
linen suoriutuminen koko konsernissa sekä  
yhtiön toiminta vastuullisena metallirahate-
ollisuuden toimijana Suomessa ja Saksassa.  
    Suomen Rahapajan tavoitteena on tulla 
maailman arvostetuimmaksi kolikkomaa-
ilman toimijaksi, jonka toiminnan ytimen 
muodostavat kolikot, raha-aihiot ja juhla-
rahat. Vuoden 2012 merkittävin hanke yri-
tysvastuun saralla oli yhtiön yritysvastuun 
selkiyttäminen ja yhtenäistäminen sekä liittä-
minen osaksi yhtiön liiketoimintastrategiaa.  
  ISO 26000 Yritysvastuuoppaan sovel-
tamiseksi on tehty pohjatyötä. Suomen 
Rahapaja hahmottaa yhteiskuntavastuu-

ta ISO 26000 Yhteiskuntavastuu -oppaan 
mukaisesti kolmen vuorovaikutussuhteen 
kautta: 1) Suomen Rahapajan ja yhteis-
kunnan välinen suhde, 2) Suomen Raha-
pajan ja sen sidosryhmien väliset suhteet 
sekä 3) Suomen Rahapajan sidosryhmien 
ja yhteiskunnan välisten suhteiden kautta.  
      Yhtiö otti askeleita kohti tavoitettaan tulla 
vastuullisimmaksi valinnaksi asiakkailleen. 
Esimiehet valmennettiin ottamaan haltuun 
omaksi työkaluksi sadan prosentin vastuun 
käsite suhteessa liiketoimintaan, omaan roo-
liin, työn sujuvuuteen sekä työturvallisuu-
teen. Lisäksi toimittajakenttää haarukoitiin, 
minkä tuloksena yli puolella Suomen Raha-
paja Oy:n tavarantoimittajista on solmittuna 
vastuullisuussopimus. Työ tavarantoimittaji-
en kanssa jatkuu. Myös muita sidosryhmiä ja 
niiden odotuksia tunnistettiin. 
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Suomen Rahapaja -konserni 
lyhyesti

Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin metallirahan 
valmistaja ja yksi maailman suurimmista metallirahan viejistä. 
Se suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallisia käyttöraho-
ja, juhla- ja erikoisrahoja, rahasarjoja sekä raha-aihioita. Lisäksi 
yhtiön tarjoamaan kuuluvat metallirahoihin ja -aihioihin liit-
tyvät palvelut. Yhtiö vie tuotteitaan lähes 40 maahan. Konser-
nin budjetoitu liikevaihto vuodelle 2012 oli noin 119 milj. euroa. 
Konserni työllistää yhteensä 235 työntekijää. Yhtiön pääkont-
tori on Suomessa, ja konsernilla on toimipaikat myös Saksassa 
ja Norjassa. Yhtiön omistaa Suomen valtio. 

Konsernin tunnuslukuja

Sijoitetun pääoman tuotto

-5,5 %
 

Omavaraisuusaste

49,5 %
 

Nettovelkaantumisaste,

net gearing

 54,1 %

Liikevaihto

119 M€
 

Tilikauden liikevoitto

 -5,4 M€ 
 

 

Liikevoiton osuus liikevaih-

dosta

 -4,5 %
 

Oman pääoman tuotto

-14,5 %

2012

Liikevaihto

137 M€
 

Tilikauden liikevoitto

 2,6 M€ 
 

 

Liikevoiton osuus liikevaih-

dosta

 1,9 %
 

Oman pääoman tuotto

3,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto

3,2 %
 

Omavaraisuusaste

53,3 %
 

Nettovelkaantumisaste,

net gearing

 24,5 %

2011
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Suomen Rahapajan koko tarjoomaan kuuluvat maailmanluo-
kan Saxonia Mint of Finland aihiot, käyttörahat kaikkialle 
maailmassa, euromääräiset juhlarahat ja kaikki metallirahaan 
liittyvät palvelut.  Uudelleen järjestyneen myynnin ansiosta 
kaikki nämä ovat saatavissa keskitetysti konsernin Vantaan 
toimipisteestä aikaisemman, eritetyn mallin sijaan. Uusi, 
keskitetty myynti tarjoaa asiakkaalle selkeän ja tehokkaan 
palvelukokonaisuuden. 

Suomen Rahapaja maailman arvostetuimpana kolikko-
maailman edelläkävijänä erottuu kyvyllään tarjota asiakkaille 
täydellinen palvelu aihioiden tuotannosta työkaluvalmistuk-
seen ja kolikoiden lyömiseen. Osa aihioasiakkaista on itse-

kin rahapajoja, joten keskitetty, kaikki osa-alueet hallitseva 
myynti tarjoaa heille entistä syvemmän asiakasymmärryksen 
kaupanteon tueksi. 

Valtaosa myyntitiimin kasvoista on asiakkaille ennestään 
tuttuja, mutta joukkoon on saatu myös uutta osaamista. Asiak-
kuudet on jaettu maantieteellisen sijainnin ja puhutun kielen 
perusteella päävastuualueisiin, joita hoitavat niille nimetyt 
yhteyshenkilöt. Myös laadunvarmistus, tuoteprojektien hallin-
ta ja design toimivat kiinteänä osana myyntiosastoa tarjoten 
asiakkaille yhtenäisen ja laadukkaan palvelukokonaisuuden.

Uusi toimintatapamme: 
One Mint of Finland 
Vuonna 2012 Suomen Rahapajan myynti uudistui. 
Uusi myyntitiimimme vastaa aiempaa paremmin  
asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoaa heille kokonaisvaltai-
sen yhteistyökumppanuuden edut.

TOIMINTATAPAMME 

Käyttörahan leimaus käynnissä.

TOIMINTATAPAMME 

Suomen Rahapaja -konsernin tärkeimmät markkina-alueet.

54

Viennin osuus liikevaihdosta, 
Suomen Rahapaja konserni

2012: 87 % 2011: 90 %
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Katse eteenpäin
Vuonna 2012 vastuullisuudesta tuli kiinteä osa Suomen Rahapajan 
liiketoimintastrategiaa. Vastuullisuus huomioidaan kaikissa toimissa. 
Taloudellisesti vaikeisiin aikoihin vastattiin kauaskantoisella toimin-
nan tehostamisohjelmalla. Innovaatio-osaamistaan yhtiö todisti tuo-
malla markkinoille uutta teknologiaa, joka muuttaa kolikkomaailmaa 
pysyvästi. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kulunut vuosi oli taloudellisesti vaikea Suomen Rahapajal-
le. Vaikeuksien taustalla ovat heikko maailmanmarkkinati-
lanne, metallirahatoimialan ylikapasiteetti sekä hidastunut 
tytäryhtiön integraatio, ja niistä johtuen Suomen Rahapajan 
toiminnallinen tulos jää tappiolliseksi. Tulosta heikentävät 
myös kertaluontoiset, investoinneista johtuvat kulut.

Haastavan tilanteen korjaamiseksi Suomen Rahapaja aloitti 
kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan tehostamisohjel-
man, jonka vaikutukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 
vuonna 2014. Tehostamisohjelman toimenpiteillä konserni 
uskoo saavuttavansa noin kolmen miljoonan euron säästöt. 
 
Tehostamalla saadaan tuloksia
Suomen Rahapaja päätti supistaa keräilytuotteiden liiketoi-
mintaa ja keskittyä kotimaan juhlarahojen valmistukseen. 
Yhtiö hakee juhlarahoille lisäksi aktiivisesti uusia markkinoita 
lahjatuotteina ja varainhankintakohteina. Esimerkiksi Armi 
Ratia ja taideteollisuus -juhlaraha oli lahjapakkauksessaan 
menestys.

Konserni haki tehokkuutta myös keskittämällä hankinnan 
Suomen Rahapajalle ja investoimalla strategiseen ostoon. 
Tämä muutos toi jo vuonna 2012 merkittäviä säästöjä ja lisää 
välineitä ympäristöystävälliseen toimintaan. Strateginen osto 
on yksi Suomen Rahapajan tarjoamista palveluista asiakkaille. 
Vuoden aikana yhtiö teki kartoituksen palveluliiketoimin-
nasta Suomen Rahapajalla ja kehittää palveluitaan koko ajan. 

Epävakaus ja ylikapasiteettiongelmat hidastuttivat tytäryh-
tiön integroimista konserniin. Suurin synergiaetu lisääntynee-
nä myynnin kapasiteettina saavutettiin vain osin. Konsernin 
aihioliiketoimintamalli päätettiin muuttaa. Jatkossa Saxonia 
EuroCoin toimii palveluntuottajana Suomen Rahapajalle. Sa-
xonia keskittyy valmistukseen ja valmistuksen kehittämiseen. 
Tuotekehitys kuuluu Suomen Rahapajan strategiaan ja se on 
yksi yhtiön vahvuuksista. 

Yhtiön uusi toimintatapa, One Mint of Finland – Yksi 
yhteinen Suomen Rahapaja, lisää selkeyttä. Uuden toimin-
tatavan myötä koko tarjoama; maailmanluokan Saxonia 
Mint of Finland aihiot, käyttörahat kaikkialle maailmassa, 
euromääräiset juhlarahat ja kaikki metallirahaan liitty-
vät palvelut, ovat saatavissa keskitetysti. Konserni tukee 
Saksan ja Suomen toimintoja tuodakseen asiakkailleen 
keskuspankeissa, rahapajoissa ja keräily- sekä lahjatavara-
markkinassa lisäarvoa yhtenäisinä prosesseina ja toiminta-
tapoina sijainnista riippumatta. 
 
Tulevaisuus näyttää lupaavalta 
Suomen Rahapaja katsoo kauas tulevaisuuteen ja uskoo, 
että pitkäjänteinen työ kantaa tuloksia. Yritysvastuun 
kannalta on iso missio käyttää vain vastuullisia raaka-
aineita, liiketoimintatapoja ja -valintoja. Vastuullisuusstra-
tegia lisää Suomen Rahapajan asiakkaiden turvallisuuden 
tunnetta siitä, että yhtiö tekee parhaansa, jotta asiakkaiden 

saamat tuotteet ovat luotettavia ja vastuullisesti valmistet-
tuja, eikä ikäviä yllätyksiä tule. 

Vuoden aikana yhtiö teki Aalto-yliopiston kanssa kartoi-
tuksen palveluliiketoiminnasta, joka tarjoaa tulevaisuudessa 
entistä paremman mahdollisuuden hyödyntää yhtiön yli sata-
viisikymmentävuotinen osaaminen metallirahan valmistuksesta 
asiakkaan hyödyksi. Yhtiö tulee tulevaisuudessa lisäämään 
palvelutarjontaa entisestään ja kehittää nykyisin tarjolla olevia 
palveluitaan eteenpäin.

Suomen Rahapaja kuuluu maailman kolikkotoimittajien 
kärkeen. Yhtiö tarjoaa asiakkaille ainoana alalla kaikki mate-
riaalivaihtoehdot. Suomen Rahapajan teettämän asiakastyyty-
väisyystutkimuksen mukaan asiakkaat ovat erittäin tyytyväi-
siä yhtiöön. Vuonna 2013 toiminnan kehitys jatkuu. Muutos, 
analysointi ja nopea reagointi ovat tulevaisuudessakin läsnä 
koko ajan, sillä Suomen Rahapaja -konsernin tavoitteena on 
olla kolikkomaailman arvostetuin edelläkävijä.

Suomen Rahapaja katsoo kauas  
tulevaisuuteen ja uskoo, että pitkä- 
jänteinen työ kantaa tuloksia. 
Paul Gustafsson, toimitusjohtaja

”

Suomen Rahapaja -konsernin toimitusjohtaja Paul Gustafsson.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Suomenlahti Uunisaaresta nähtynä. Kuva: Chikako Harada.
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Valoa taantuman päässä
Eurokriisi ja epävakaus maailman markkinoilla saivat kolikkouudis-
tajat vuonna 2012 varovaisiksi kysynnän supistuessa. Moni paikal-
lisesti toimiva rahapaja lähti mukaan kansainvälisille markkinoille 
kiristyneeseen hintakilpailuun. Taloustilanne vaikutti myös juhlara-
hamarkkinaan.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Sourcing Manager Jarno Partanen vastaa Suomen Rahapajan raaka-aineostoista.

EU-maiden 
ulkopuolelle

 
 
 

Muut EU-
maat 

 
 
 
 

Suomi

0 10 20 30 40 6050 70

Suomen Rahapaja -konsernin myynti markkina-alueittain
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Vuoden 2012 alussa Suomen Rahapaja eriytti strategisen 
oston tavoitteenaan tarjota asiakkaille entistä kustannus-
tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Vuoden loppuun 
mennessä konserni oli tehnyt satojen tuhansien eurojen säästöt 
sourcing-toiminnolla ja solminut vastuullisuussopimukset  
keskeisten tavarantoimittajiensa kanssa. 

Perinteisesti yritysten hankintapäälliköt hoitavat strategista 
ostoa muun toimensa ohella. Kolikonvalmistusalalla sourcing 
on vielä uutta. Strateginen ostaja kartoittaa hankintalähteet 
ja etsii yhtiölle kustannustehokkaimmat raaka-aine- ja ta-
varantoimittajat. 

Suomen Rahapaja näki strategisen oston edut asiak-
kaalle ja vuoden alussa yhtiössä aloitti Sourcing Manager 
Jarno Partanen. Strategisessa ostossa keskityttiin erityi-
sesti aihioiden materiaalien kilpailutukseen. Myös logis-
tiikkaa kehitettiin ja löydettiin entistä edullisempia tapoja 
toimittaa tuotteita.  
 
Asiakkaat haluavat läpinäkyvyyttä 
Säästöjen ohella strategisen oston suurin anti oli kuiten-

kin alan toimittajakentän entistä vankempi haltuunotto. 
Taloudellisten etujen vuoksi on olennaista tietää, millai-
nen asema tavarantoimittajalla on markkinoilla. 

Suomen Rahapajan asiakkaille on hyvin tärkeää tietää, 
miten kumppani toimii. Yhtiö teki vuoden aikana tärkeimpi-
en tavarantoimittajiensa kanssa vastuullisuussopimuksen ja 
vuonna 2013 tämä tehdään myös Saxonian materiaalitoimit-
tajien kanssa. Sopimukset tuovat toimintaan läpinäkyvyyttä, 
jonka ansiosta asiakkaat voivat hyvällä omatunnolla asioida 
Suomen Rahapajan kanssa. Tavoite on saada koko hankin-
taketju sopimusten piiriin.

Palvelu keskuspankeille
Strateginen osto on asiakkaalle tuotetun lisäarvon lisäksi 
myös yksi Suomen Rahapajan tarjoamista palveluista. Yhtiö 
voi esimerkiksi etsiä asiakkaalle tätä varten räätälöidyt ja 
kustannustehokkaat vaihtoehdot tuotteiden pakkauksista. 

Yhtiö tarjoaa lisäksi keskuspankeille välitysmyyntinä esi-
merkiksi kolikontunnistuslaitteita.

Vastuullisesta kustannustehokkuudesta tuli yhtiön myyntivaltti

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Epävarma maailmanmarkkinatilanne vaikutti monella tapaa 
myös Suomen Rahapajan liiketoimintaan. Vuoden 2012 toi-
mintaa suunniteltaessa ei muun muassa eurokriisin syvyyttä 
ollut vielä nähtävissä.  Eurokriisi on vaikuttanut kielteisesti 
useiden maiden eurohalukkuuteen sen lisäksi, että finans-
sikriisi ja muiden maksuvälineiden markkinaosuuden kasvu 
ovat pienentäneet metallisten käyttörahatuotteiden kysyntää 
kehittyneissä talouksissa ja tiivistäneet kilpailua kehittyvillä 
markkinoilla. 

Hintojen ja kysynnän lasku on jatkunut. Lisäksi ylika-
pasiteetti erityisesti Euroopassa on kiristänyt hintaperus-
teista julkisten hankintojen tarjouskilpailua, jossa Suomen 
Rahapaja markkinaehtoisena toimijana kilpailee samoista 
kaupoista ei-markkinaperusteisesti toimivien valtiollisten 
toimijoiden kanssa. 

Korkealla pysytelleet jalometallien hinnat ovat selvästi 
vaikuttaneet juhlarahojen kysynnän pienentymisenä ja tuot-
teiden yksikköhintojen nousun jatkumisena sekä siirtäneet 
kysyntää jalometallisiin sijoitustuotteisiin, joiden tarjonta 
kuluttajille on myös kasvanut. Vasta sijoitusmarkkinoiden 
rauhoittuminen ja jalometallien hinnan lasku siirtänee ky-
synnän takaisin varsinaisiin juhlarahoihin.

Asiakkaita ympäri maailman
Suomen Rahapajan potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvoi 
vuonna 2012. Asiakastyön painopistealueet olivat Aasia ja 

Afrikka. Valmiiden kolikoiden lisäksi myös aihioiden myynti 
on omana liiketoimintana. Saxonia EuroCoinin tilauskirjat 
olivat täynnä koko vuoden. Hintataso on pudonnut myös 
aihioliiketoiminnassa, mikä pienentää liiketoiminnan kan-
nattavuutta merkittävästi.

Pinnoitetut teräskolikot ovat Suomen Rahapajan vahvuus. 
Konserni tarjoaa ainoana toimijana alalla kaikki materiaa-
livaihtoehdot kolikoihin. Asiakkaat pitävät tätä näytteenä 
yhtiön ammattitaidosta. Myös Suomen Rahapajan uudet 
innovaatiot otettiin kiinnostuneina vastaan.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan koko ajan
Suomen Rahapaja mittasi tutkimuksella asiakkaiden tyy-
tyväisyyttä vuonna 2012 ja sai hyvät tulokset. Yhtiö seuraa 
jatkossa asiakkaiden tyytyväisyyttä jatkuvasti projekteittain. 
Yhtiön tavoitteena on pysyä koko ajan tietoisena asiakkaan 
toiveista ja reagoida niihin tehokkaasti.

Nopea ja vaivaton palvelu on keskeisessä asemassa. Yh-
teyshenkilön tulee olla koko ajan tavoitettavissa. Suomen 
Rahapajalla projektihenkilöiden tavoitettavuudesta pidetään 
kiinni. Vuonna 2013 konsernin myyntiresursseja vahvistetaan 
ja kaikki myynnin ja markkinoinnin resurssit keskitetään 
Suomeen. Jatkossa yhtiön asiakkaat saavat palvelua ”yhdestä 
numerosta”.

8 9
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Suomen Rahapajan tuotanto venyi vuonna 2012 histo-
riansa toiseksi suurimpaan tulokseen ja löi 1,2 miljardia 
kolikkoa. Vuoden aikana yhtiön Vantaan ja Halsbrücken 
tehtaiden integroimista syvennettiin määrätietoisesti ja 
yhtiö lanseerasi pitkäkestoisen tehostamisohjelman, jon-
ka tavoitteena on eliminoida päällekkäisyyksiä, nopeuttaa 
palvelua ja parantaa toiminnan kannattavuutta.

Vuoden aikana päätettiin uudistaa konsernin toimin-
tamalli. Jatkossa Saxonia EuroCoin (Saxonia Mint of 
Finland) toimii palveluntuottajana Suomen Rahapajalle. 
Tehtaiden rooleja selkeytettiin. Halsbrücken tehtaalla 
valmistetaan kaikki käyttörahojen aihiot. Vantaan teh-
taalla leimataan käyttörahat ja juhlarahat ja toimitetaan 
ne asiakkaalle. Yhtiö luopui vuoden aikana jalometalliai-
hiotuotannosta koska toiminnan kehittämisen vaatimat 
investoinnit eivät tällä hetkellä olisi kannattavia. 
 
Onnistuneita muutoksia 
Tehostamisohjelma näkyi vuonna 2012 Vantaalla monella 
tapaa. Vuoden lopussa yhtiö päätti ulkoistaa logistiikan ja 
operatiivisen oston ohjauksen palveluntarjoajalle. Tuo-

tannon päivittäistä johtamista tehostettiin. Prosessien 
kehitystyön onnistumisesta kertoo se, että tuotannossa 
tehtiin joulukuussa vuoden tehokkain kuukausi. 

Osana integraatioprojektia Halsbrückessa lanseerattiin 
uusi organisaatiomalli ja sen myötä myös Halsbrücken 
tuotanto tuli konsernin tuotantojohtajan vastuulle. 

Tarkoituksenmukaisilla laitehankinnoilla tuettiin 
tehostamistoimia. Alkusyksystä Halsbrückessa otettiin 
käyttöön uusi hehkutuslinja, mikä laajensi ja monipuo-
listi yhtiön aihionvalmistuskapasiteettia. Vuonna 2012 
tehtiin myös päätös investoida uuteen pesulinjaan.

Vuonna 2013 Suomen Rahapaja jatkaa tehostamisoh-
jelmaa ja reagoi muutoksiin maailman markkinatilantees-
sa mahdollisimman nopeasti. Vantaan tehdas muuttaa 
uusiin toimitiloihin vuoden aikana. Tilat tuovat uusia 
mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen. Myös Hals-
brücken tehtaaseen rakennetaan laajennusosa varastoti-
lojen parantamiseksi. 

Tehostamisohjelma toi tuloksia

Aihioiden tuotantoprosessi alkaa materiaalikelasta, josta aihiot leikataan.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Aihioita leikataan.

Verkkokauppa kasvatti suosiotaan 
Juhlarahojen valmistajat ovat kansainvälisesti haasteiden 
edessä. Eurokriisi loi epävarmuutta euron tulevaisuudesta. 
Viimevuosien aikana tapahtunut voimakas sijoituskolikoi-
den myynnin kehitys ja jalometallien hintojen nousu on 
heijastunut juhlarahaliiketoiminnassa kysynnän laskuna.  
Juhlarahat jäävät hankkimatta, kun tieto omasta toimeen-
tulosta on epävarma ja markkinoilla on selkeästi arvon-
nousulla markkinoituja kolikkotuotteita. 

Juhlarahojen ja keräilyrahatuotteiden tarjonta on kasva-
nut suuresti. Perinteisesti keräilijät ovat halunneet ostaa 
vuosittain kaikki yhden rahapajan uudet tuotteet, mutta 
tällä hetkellä harrastuksen hintalappu vie tämän mahdolli-
suuden pois useiden ulottuvilta.

Keräilytuotemarkkina oli tärkeä Suomen Rahapajalle 
myös vuonna 2012. Suomen Rahapaja on keskittynyt ko-
timaahan ja Eurooppaan juhlarahojen myynnissä. Yhtiöllä 
on myös jälleenmyyjiä Euroopan ulkopuolella. Suomen 
Rahapaja palveli vuonna 2012 keräilytuotteiden jälleen-
myyjiä pääasiassa isojen kolikkotukkureiden kautta. Yhtiö 
kehittää jatkuvasti tapoja tukea jälleenmyyjiään juhlaraho-
jen myynnissä.

Yhtiön EU-alueen kuluttajille suunnattu verkkokauppa 
kasvatti vuoden aikana suosiotaan merkittävästi. Verk-
kokaupan menestyksen taustalla on korkeatasoinen ja 
järjestelmällinen markkinointi verkossa. Asiakkaat arvos-
tavat mahdollisuutta ostaa tuotteita suoraan valmistajalta. 
Vuonna 2013 yhtiö pyrkii palvelemaan asiakkaita entistä 
monipuolisemmin myös verkkopalveluiden kautta.

Vuonna 2012 Suomen Rahapaja päätti keskittyä juhlara-
hatuotannossa kotimaan tuotteisiin. Vuoden aikana yhtiö 
löi Suomen valtiovarainministeriön valtuuttamana hopei-
set juhlarahat Henrik Wigström ja eurooppalaiset taiteili-
jat, Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, Armi Ratia ja  

 
taideteollisuus sekä Arvo Ylppö ja lääketiede. Helsingin 
designpääkaupunkivuotta juhlistettiin kultahopearahalla ja 
perusmetallisella rahalla. 

Perusmetalliset muistorahansa saivat myös 2012 Jää-
kiekon MM-kisat ja Pohjolan luonnon Talvi, Eläimistö ja 
Kasvisto. Vuonna 2012 käynnistettiin lisäksi Maakuntien 
rakennukset -juhlarahasarja ja loppuvuonna omat rahat 
lyötiin Lapin ja Uudenmaan maakuntarakennusten kunni-
aksi. 
 
Juhlarahan monet kasvot 
Suomen Rahapaja on hakenut juhlarahoille perinteisen 
keräilymarkkinan ulkopuolelta uusia yleisöjä lahjatavara- 
ja varainhankintamarkkinasta. Perinteisen keräilykohteen 
lisäksi juhlaraha on myös lahja. Lahjatavarat ostetaan usein 
erikoismyymälöistä. Erikoistavaroiden kysyntä kasvaa ku-
lutuksen monipuolistumisen myötä jatkuvasti Suomessa. 

Vuonna 2012 yhtiö tarjosi lahjan ostajille juhlarahoja 
kauniissa ja kierrätettävissä lahjapakkauksissa sekä Iittalan 
lasisissa Vitriineissä. Myös yhtiön rahasarjoja ostettiin 
lahjaksi. Tulevaisuudessa Suomen Rahapaja suuntaa entis-
tä vahvemmin lahjatavaramarkkinoille.

Suomalaiset juhlarahat lyödään kansakunnalle tärkei-
den arvojen kunnioittamiseksi, siten juhlaraha on myös 
kannanotto jonkun arvon puolesta. Suomen Rahapaja 
kantaa yhteiskuntavastuuta muun muassa osallistumal-
la varainhankintatuotteilla tärkeisiin projekteihin. Yhtiö 
on osallisena talvisodan muistomerkin pystyttämisessä 
Helsingin Kasarmitorille lyömällä varainhankintamitalei-
ta. Suomen Rahapaja on myös mukana Uusi lastensairaala 
2017 -hankkeessa, jossa on tavoitteena rakentaa Suomeen 
uusi valtakunnallinen lastensairaala. 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
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CoinTune™
Suomen Rahapaja on sitoutunut koko maksuvälinetoimialaa 
hyödyttävän perustutkimuksen tekemiseen. Kehittyminen ja vas-
tuulliset innovaatiot luovat toiminnallemme parhaan mahdollisen 
lähtökohdan, josta hyötyy koko toimintaympäristö.   

TUOTEKEHITYS

CoinTune™ pähkinänkuoressa
 

•     CoinTune™ tunnistaa väärennökset nopeasti ja luotettavasti 
 
•    Jokaiseen kolikkoon voidaan tulevaisuudessa lisätä uusia turvaominaisuuksia ja jopa yk- 
     silöllinen koodi 
 
•    Laite on integroitavissa olemassa olevaan laitekantaan. Se on teknologiana ketterä ja  
     kustannuksiltaan matala.  

•  CoinTunen™ ansiosta turvallisuuskysymykset eivät ole esteenä suurempiarvoisten koli- 
 koiden käytölle

TUOTEKEHITYS

Keväällä 2013 Suomen Rahapaja esitteli edistyksellisen 
CoinTune™ -teknologian, jonka avulla kolikkoväärennök-
set voidaan tunnistaa entistä nopeammin, varmemmin ja 
tehokkaammin. 

Sähköimpulssi tutkii kolikon sisäiset ominaisuudet
Siinä missä kolikoiden tunnistus on perinteisesti keskittynyt 
ulkoisten ominaisuuksien, kuten koon ja koostumuksen selvit-
tämiseen, pääsee CoinTune™ pintaa syvemmälle. CoinTune™ 
kykenee tunnistamaan paitsi kolikon ulkoiset ominaisuudet 
myös sen sisäiset, paljaan silmän ulottumattomissa olevat 
turvapiirteet. 

Teknologian pääelementit ovat kolikoita kuunteleva sen-
sori ja sen tuottaman tiedon mitattaviksi ominaisuuksiksi 
muuntava tietokoneohjelma sekä kolikoihin valmistettavat 
turvatekijät. Vastaavaa teknologiaa on hyödynnetty aiemmin 
esimerkiksi hitsisaumojen tarkkailussa, mutta sen sovelta-
minen kolikkoteknologiaan on täysin uutta. 

Jokaisesta kolikosta voidaan tehdä erilainen 
CoinTunen™ ansiosta kolikoihin voidaan lisätä digitaalisia, 
valmistajalle edullisia turvapiirteitä, jotka tekevät kolikoista 
hyvin hankalia väärentää. Nämä uudet, digitaaliset turvapiir-
teet voidaan toteuttaa jo olemassa olevalla laitekannalla, ja 
niihin kuuluvat mm. lyöntivoimakkuuden vaihtelu ja läm-
pökäsittely. 

Uusien turvapiirteiden ansiosta keskuspankit voivat halu-
tessaan laskea liikkeelle nimellisarvoltaan suurempia kolikoita. 
CoinTune™ laskee rahanvalmistuksen kustannuksia myös 
siksi, että se tekee edullisempien kolikkomateriaalien käy-
töstä turvallista. CoinTune™ on edistysaskel, jonka ansiosta 
kolikkovalmistajat voivat jatkossa olla sekä edelläkävijöitä 
että jatkaa olemassa olevan laitekantansa ja osaamisensa 
hyödyntämistä.
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World Design Capital  
Helsinki 2012 50 €

World Design Capital 
Helsinki 2012 5 €

Henrik Wigström ja  
eurooppalaiset taiteilijat   

Tasa-arvo ja 
suvaitsevaisuus   

2012 Jääkiekon 
MM-kisat  

Armi Ratia 
ja taideteollisuus 

Pohjolan luonto 
Talvi   

Pohjolan luonto
Eläimisto   

Pohjolan luonto
Kasvisto   

Arvo Ylppö 
ja lääketiede   

Maakuntien rakennukset 
Lappi 

Maakuntien rakennukset 
Uusimaa   

s s s s s s

Nimellisarvo 50 € 5 € 10 € 20 € 5 € 10 € 5 € 5 € 10 € 10 € 5 € 5 € 

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

Metalli Ag 925 (5,8 g)/Au 750 (5 g) CuAl5Zn5Sn1 Ag 925 Ag 925 CuAl6Ni2 • CuNi25 Ag 925 CuAl6Ni2 • CuNi25 CuAl6Ni2 • CuNi25  CuAl6Ni2 • CuNi25 Ag 925 CuAl6Ni2 • CuNi25 CuAl6Ni2 • CuNi25
Paino 10,8 g 9 g 17 g 33,62 g 9,8 g 25,5 g 9,8 g 9,8 g 9,8 g 25,5 g 9,8 g 9,8 g 

Lyöntimäärä Proof 5000 Unc 100 000 Proof 15 000 Proof 20 000 Proof 20 000 Proof 20 000 Proof 7 000 Proof 7 000 Proof 7 000 Proof 20 000 Proof 10 000 Proof 10 000
BU 15 000 BU 20 000 Unc 180 000 BU 20 000 BU 50 000 BU 50 000 BU 50 000 BU 20 000 Unc 55 000 Unc 55 000 

Suunnittelija Henna Lamberg Henna Lamberg Pertti Mäkinen Katri Piri Petri Neuvonen Kari Markkanen Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Reijo Paavilainen Petri Neuvonen, Nora Tapper Petri Neuvonen, Nora Tapper 

Vuosileima 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Julkaisupäivä 3.2.2012 3.2.2012 3.2.2012 4.6.2012 13.4.2012 30.5.2011 1.10.2012 1.10.2012 1.10.2012 12.11.2012 13.12.2012 13.12.2012

Vuoden 2012 
suomalaiset 
juhlarahat

JUHLA- JA KERÄILYRAHAT JUHLA- JA KERÄILYRAHAT

sssss
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Asiakkailleen vastuullisin 
valinta
Suomen Rahapajan tavoitteena on tulla maailman arvostetuim-
maksi kolikkomaailman toimijaksi. Tähän tavoitteeseen pääse-
minen edellyttää vastuullista toimintaa, jossa kannattavuuden ja 
taloudellisen vastuullisuuden lisäksi huomioidaan myös sosiaalisen 
- ja ympäristövastuullisuuden ulottuvuudet.  

YRITYSVASTUU

Vuonna 2012 Suomen Rahapaja määritteli vastuullisuusstra-
tegiansa vuoteen 2014 saakka. Vastuullisuus linjattiin osaksi 
liiketoimintastrategiaa, ja samassa yhteydessä tehtiin sidosryh-
mäanalyysi. Seuraavassa ovat kuvattuna vastuullisuusstrategian 
pääkohdat ja sidosryhmäanalyysin tulokset.

Taloudellinen vastuu - Välitämme ja kannamme vastuu-
ta myös huomenna
Tavoitteenamme on, että viime vuosina tehdyt taloudelliset 
panostukset näkyvät tuloksessamme vuoteen 2014 mennessä.  
Tavoitteenamme on paitsi yrityksen arvon ja kannattavuuden 
parantaminen, myös palveluliiketoiminnan kehittäminen ja 
Suomen Rahapajan toiminnan jatkuvuuden takaaminen.  Juh-
larahojen osalta tämä tarkoittaa parempaa katetta ja juhlarahan 
uudelleenasemointia markkinoilla. 

Pitkän tähtäimen tavoitteemme on jatkuva kasvu, jolloin 
niin pienillä kuin suurillakin asioilla on väliä. Tavoitteenamme 
on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kumppani, jonka 
kanssa ei tule yllätyksiä.  

Ympäristövastuu - Kohti täydellistä kierrätettävyyttä
Pyrimme jatkuvasti vähentämään sekajätteen ja hukan määrää 
ja tähtäämme kaiken jätteen kierrätykseen. Olemme ottaneet 
ensiaskeleet ympäristövaikutusten tunnistamisessa koko ko-
likon elinkaaren aikana. Kehitämme tuotteita ja toimintoja 
jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan ja vähennäm-
me liiketoiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. 
Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa tuotteemme olisivat 
täydellisesti kierrätettäviä läpi koko elinkaarensa. Huomioimme 
laatu- ja ympäristöpolitiikan jokapäiväisessä päätöksenteossa, 
ja ohjeistoa kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

 
 
 

Sosiaalinen vastuu - Toimimme esimerkkinä
Haluamme olla sosiaalisen vastuun edelläkävijä alallamme.  
Vastuun kantavat sekä esimiehet että työntekijät – yhteinen 
onnistuminen edellyttää kaikkien panosta. Vuonna 2012 esi-
miehet kävivät läpi vastuukoulutuksen, ja vuonna 2013 prosessi 
jatkuu työntekijöiden koulutuksella. Näitä seuraava askel on 
jalkauttaa 100 %:n vastuun käsite kaikkialle organisaatioon 
vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vastuu onnis-
tumisesta kannetaan yhdessä.  Suomen Rahapaja on sitoutunut 
henkilöstönsä kehittämiseen ja vaarattoman työpaikan takaa-
miseen. Tavoitteenamme on olla turvallinen, tasa-arvoinen ja 
oikeudenmukainen työpaikka myös tästä eteenpäin.

Sidosryhmät - Tasapainon löytäminen vuorovaikutuk-
sessa
Yritysvastuun tuloksia arvioitaessa erilaisia odotuksia on 
pystyttävä tasapainottamaan, jotta kaikki sidosryhmät voivat 
katsoa yrityksen onnistuneen. Olennaista on vuoropuhelu eri 
sidosryhmien kanssa ja tasapainon löytäminen erilaisten odo-
tusten suhteen. Avoin ja rehellinen vuorovaikutus on keskeistä 
tehtyjen toimenpiteiden ymmärtämiseksi silloinkin kun kaikkia 
osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei löydy.

Sidosryhmien odotuksia Suomen Rahapajalta, Suomen Ra-
hapajan toimenpiteitä näiden odotusten täyttämiseksi sekä 
tunnuslukuja tulosten mittaamiseksi on kuvattu konsernin 
vastuullisuustyön sidosryhmäanalyysissä. Sidosryhmätyö on 
jatkuva prosessi, jota vuosittain kehitetään vastaamaan aikai-
sempaa paremmin eri sidosryhmien odotuksia.

Oheiseen taulukkoon on listattu Suomen Rahapajan toi-
menpiteitä kunkin sidosryhmän osalta, sidosryhmän odotuksia 
Suomen Rahapajalta ja mittareita, joilla tuloksia voidaan arvioida. 

Suomen Rahapajan tavoitteena 
on pyrkiä tuotteiden täydelliseen 
kierrätettävyyteen.”

Sidosryhmä        Odotukset                   Suomen Rahapajan toimenpiteitä       Mittarit

Asiakkaat 
 
B2A: keskuspankit, valtiovarain-
ministeriöt, rahapajat (käyttöra-
hat ja aihiot)

Luotettavuus, hyvämaineisuus,  
toimitusvarmuus, laskutuksen  
selkeys, viestinnän informatiivisuus, 
kohtuullinen hinnoittelu, ympäris-
tövastuu

Suomen Rahapaja kuuntelee asiakkaitaan 
ja ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja 
toiveet.

Asiakastyytyväisyystutkimus, pro-
jektikohtainen palaute sekä  muulla 
keinoin saatu palaute

B2B: keräily- ja lahjatavaroihin 
erikoistuneet liikkeet sekä va-
rainkeruujärjestöt (juhlarahat)

Luotettavuus, hyvämaineisuus, 
asiantuntijuus, laskutuksen selkeys, 
informatiivinen ja selkeä viestintä, 
kohtuullinen hinnoittelu, ympäristö- 
vastuu, toimitusvarmuus, turvallisuus

Suomen Rahapaja kehittää jatkuvasti 
tuotteita ja palveluita sekä toimintaansa 
lisätäkseen asiakkaan kokemaa lisäarvoa.

B2C: verkkokauppa ja pop-up-
kaupat

Ostamisen turvallisuus, laskutuk-
sen selkeys, toimitusvarmuus, laatu, 
luotettavuus

Palvelun- ja tavarantoimittajat Maksuvalmius, liikesuhteiden pit-
käkestoisuus ja liiketoiminnan  
kasvu

Suomen Rahapajan toimittajista valtaosa 
on allekirjoittanut yhtiön eettisen toimi-
tusohjeistuksen. Vuoden 2013 tavoitteena 
on käydä läpi aihioliiketoiminnan toimit-
tajat eettisen ohjeistuksen puitteissa.  
Edellytämme tavarantoimittajiltamme 
eettiseen ohjeistoomme sitoutumista.

Asiakastyytyväisyystutkimus, pro-
jektikohtainen palaute sekä muulla 
keinoin saatu palaute

Henkilöstö Kannustava palkkaus, työpaikan 
pysyvyys, tasa-arvoinen kohtelu, 
koulutusmahdollisuudet, avoin vuo-
rovaikutus, työn arvostaminen

Panostamme henkilöstömme työhyvin-
vointiin tarjoamalla kattavan työterveys-
huollon, kehittämällä työympäristön 
turvallisuutta ja työilmapiiriä yhdessä 
henkilöstön kanssa. Kehitämme myös 
esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja.
Pyrimme kehittämään osaamista syste-
maattisesti.
Kohtelemme yksilöitä kunnioittavasti 
sekä vaalimme ja kehitämme tasa-arvoa.

Henkilöstötyytyväisyystutkimus ker-
ran vuodessa.

Omistaja Voitollinen tulos, riskienhallinta,  
vastuullinen toiminta

Yhteydenpito osakkeenomistajiin (sidos-
ryhmälehti) ja tietoa talouden kehittymi-
sestä ja toiminnasta yleensä. Raportointi, 
keskustelu.

Taloudellinen tulos, yritysvastuuta-
voitteiden saavuttaminen.

Viranomaiset ja  
päätöksentekijät

Lakien ja säädösten tunnollista  
noudattamista. Hyvää veronmak-
sukykyä, vakaata työllisyyttä,  
raportointi, läpinäkyvyys 

Välittömiä ja välillisiä veroja ja maksuja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kustantami-
seen. Käytännön asiantuntemusta metal-
lirahan maksuväline-ominaisuuksista.
Raportoimme aktiivisesti ja 
avoimesti.

Maksetut verot, työpaikkojen määrä, 
maksetut palkat, investoinnit

Suuri yleisö Avoimuus, kohtuullinen taloudel-
linen tuotto, kohtuullisuus johdon 
palkitsemisessa

Maksamme veroja ja luomme työpaikkoja. 
Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.

Maksetut verot, työpaikkojen määrä, 
maksetut palkat, investoinnit

Paikallisyhteisöt Lahjoitukset paikallisyhteisöille, 
yhteistyö, vuoropuhelu, turvallisuus, 
ympäristön kunnioittaminen

Olemme hyvä työnantaja ja naapuri.  
Toimintaamme voi tutustua Tiedekeskus 
Heurekan näyttelyssä. Olemme mukana 
Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeessa. 
Viestimme aktiivisesti ja avoimesti. 
Hallitsemme riskimme ja toimimme toi-
mintaohjeiden mukaisesti.

Asiakaspalveluun tullut yleisöpalaute 
sekä muulla keinoin saatu palaute.

Media Ajankohtainen, luotettava ja 
läpinäkyvä viestintä

Viestimme aktiivisesti ja avoimesti.
Olemme saavutettavissa.

Mediaseuranta

Alan järjestöt, kansalaisjärjestöt 
ja AY-liike

Yleistä vastuullisuutta, selkeitä 
toimintaperiaatteita ja ostolinjauk-
sia, luotettavaa raportointia, avointa, 
säännöllistä kanssakäymistä.

Toiminnan esittelyä, yhteistyösopimuk-
sia, osallistuminen alan keskusteluun.

Mittaristoa kehitetään vuonna 2013.

YRITYSVASTUU
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YRITYSVASTUU YRITYSVASTUU

Toteuma Tavoite

Liikevaihto (k€) 52 041 60 044

Liikevoitto (k€) -5 614 1 541

Tapaturmataajuus
(kpl/miljoona tuntia)

38 0

Konsernin keskeisimmät KPI:t 2012

Toteuma Tavoite

Liikevaihto (k€) 76 057 92 460

Liikevoitto (k€) -560 1 794

Tapaturmataajuus 
(kpl/miljoona tuntia)

62 0

Suomen Rahapaja Oy         Saxonia EuroCoin GmbH

Suomen Rahapaja pyrkii täydelliseen kierrätettävyyteen läpi koko tuotteen elinkaaren. 

Vuonna 2012 Suomen Rahapajan liiketoimintastrategi-
aan liitettiin yritysvastuun ulottuvuus. Vastuullisuu-
desta tuli kiinteä osa jokapäiväistä toimintaamme eikä 
asia, joka näkyy vain paperilla. Periaatteet ohjaavat 
päätöksentekoa ja toimintaa organisaation jokaisella 
portaalla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on vastuul-
linen kasvu. 

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen on yksi 
tärkeimpiä kehityskohteitamme. Haluamme selvit-

tää käyttämiemme materiaalien alkuperän mahdolli-
simman tarkasti. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia 
selkiyttää logistista ketjua kustannustehokkaammaksi 
ja samalla ympäristöystävällisemmäksi. 

Keskitason toimijuus ympäristövastuussa ei riitä, 
vaan kehitämme tavoitteita jatkuvasti eteenpäin. Halu-
amme toimia tiennäyttäjänä alallamme. 

Vastuullisin valinta

19

2012 k€ 2011 k€ 2012 k€ 2011 k€

Asiakkaat Liiketoiminnan tuotot: 
Liikevaihto 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Tuotot osuuksista osakkuus-
yrityksissä

 
52 041 

154 
0

 
47 581

566
0

76 057
0
0

84 441
986

0

Tavaroiden ja palveluiden 
toimittajat

Materiaali- ja palveluostot 
Liiketoiminnan muut kulut

46 668 
4 108

39 135 
3 297

63 700
8 867

67 662
11 737

Henkilöstö Henkilöstökulut (sis. eläke- 
ja muut henkilösivukulut)

4 600 4 160 3 286 3 152

Julkinen sektori Verot (tuloverot) 0 0 9 540

Yleishyödylliset tahot Annetut tuet ja lahjoitukset 0 0 0 0

Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 1 100 0 1 000 0

Rahoittajat Rahoituskulut (netto) 
Yhtiön oman toiminnan ke-
hittämiseen jääneet varat

3 622 
-659

58
1 613

-64
-869

-143
2 193

Investoinnit Investoinnit 7 436 34 384 1 291 686

Pääomavirrat sidosryhmille
Suomen Rahapaja Oy          Saxonia EuroCoin GmbH
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Työhyvinvointia vaalitaan jatkuvasti
Vuosi 2012 oli sairauspoissaolojen näkökulmasta haasteellinen. 
Koko henkilöstön sairauspoissaoloprosentti nousi yhdellä 
prosenttiyksiköllä. Sairauspoissaoloprosentin kasvuun vai-
kuttivat erityisesti pitkät vapaa-ajan tapaturmista johtuvat 
sairauspoissaolot, joihin työnantajan vaikutusmahdollisuudet 
ovat vähäiset. 

Keinoja sairauspoissaolojen hallintaan ja työkyvyn edis-
tämiseksi pohditaan jatkuvasti yhdessä työsuojelu- ja työ-
terveyshenkilöstön kanssa. Suomen Rahapajalla on käytössä 
”varhaisen välittämisen malli”, jonka avulla pyritään puut-
tumaan työhyvinvointiin vaikuttaviin asioihin aikaisessa 
vaiheessa. 

Yhteistä kehitystyötä
Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia arvioidaan 
vuosittaisilla henkilöstötutkimuksilla. Suomen Rahapajalla 
tehtiin kehitystyötä vuoden 2011 henkilöstötyytyväisyystut-

Suomen Rahapaja -konserni on sitoutunut vastuullisen hen-
kilöstöpolitiikan ja -johtamisen toteuttamiseen, systemaatti-
seen osaamisen kehittämiseen, työntekijöiden hyvinvoinnin 
tukemiseen sekä terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden 
varmistamiseen.

Konsernissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädän-
töä, soveltuvia työehtosopimuksia ja paikallisia sopimuksia. 
Henkilöstöä halutaan kohdella tasapuolisesti ja asiallisesti 
yksilöä kunnioittaen. 

Konsernille on tärkeää, että vastuullisuus näkyy yhtiön 
arjessa ja ihmisten voimavaroja vaalitaan ja hyödynnetään. 
Mahdollisiin ongelmiin puututaan eikä niitä lakaista maton 
alle. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan ke-
hittämiseen.

Tehostamistoimenpiteitä henkilöstö huomioiden 
Suomen Rahapaja -konserni käynnisti toiminnan tehosta-
misohjelman vuonna 2012. Tehostamisohjelmaa viedään läpi 

henkilöstöstä huolehtien. Vuonna 2011 hyväksi havaittuja koko 
henkilöstön keskustelutilaisuuksia jatkettiin säännöllisesti 
Suomen Rahapajalla, ja niissä viestittiin mm. tehostamisoh-
jelman etenemisestä. 

Syksyn aikana Suomen Rahapajalla käytiin kahdet yt-neu-
vottelut. Ensimmäisten neuvotteluiden tuloksena päätettiin 
lopettaa jalometalliaihioiden valmistus ja keskittyä kotimais-
ten juhlarahojen tuotantoon. Kaikille henkilöille, joihin tämä 
muutos vaikutti, pystyttiin edelleen tarjoamaan kokoaikaista 
työtä, osin kuitenkin kouluttamalla henkilöitä uusiin tehtäviin. 
Toisten yt-neuvotteluiden seurauksena logistiikan ohjaus ja 
operatiivinen ostotoiminta ulkoistettiin palveluntarjoajalle ja 
yhden henkilön työsuhde jouduttiin irtisanomaan.

Suomen Rahapaja osallistui Suomen lasten ja nuorten 
säätiön Vastuullinen kesäduuni 2012 -kampanjaan ja tarjosi 
kesätyöpaikkoja useissa eri tuotannon tehtävissä nuorille ja 
teknisen alan opiskelijoille.

kimuksen tulosten pohjalta koko henkilöstön voimin pienissä 
kehitysryhmissä. Kehityssuunnitelmat käsiteltiin lopulta 
yhdessä ja niiden toteutumista seurataan yhteistyössä. 

Toimintasuunnitelmien seurauksena Suomen Rahapajalla 
uudistettiin palaverikäytäntöjä ja selkeytettiin vastuunjakoa. 
Saxonia EuroCoin -tytäryhtiössä kehitettiin meluntorjuntaa 
ja tarjottiin tuotannon työntekijöille mahdollisuus hankkia 
henkilökohtaisesti muotoiltuja kuulosuojaimia.  Toinen pal-
jon toivottu kehittämiskohde oli viestinnän parantaminen ja 
Saxoniassa avattiinkin intranet joulukuussa 2012.

Suomen Rahapajalla toimii aktiivinen työsuojelutoimikunta, 
jonka toiminta vahvistui vuonna 2012. Työsuojelutoimikunta 
valitsi tutkimustulosten pohjalta kehityskohteekseen työer-
gonomian. Henkilöstölle järjestettiin ergonomiaopastusta, 
taukojumppaopastusta sekä hankittiin taukojumppavälineitä.  
Tutkimustulokset osoittivat tyytyväisyyden työn ergonomiaan 
selkeästi nousseen vuoden aikana.

Onnistumiset tehdään 
yhdessä
Suomen Rahapaja -konserni haluaa kohdella sidosryh-
miään tasapuolisesti ja kunnioittavasti. Henkilöstöä arvos-
tetaan yhtiössä suuresti. Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
on konsernin menestyksen perusta ja tärkein voimavara. 
Onnistumisiin päästään yhdessä tehden ja asioista kes-
kustellen.

SOSIAALINEN VASTUU

Henkilöstöpäällikkö Heli Säilä (toinen oik.) keskustelee työsuojelutoimikunnan jäsenten kanssa. Kuvassa vas. Emilia Lahtinen, Heidi 
Torkkola ja Tero Koski.

SOSIAALINEN VASTUU

Suomi
 

Saksa

0 20 40 60 80 120100 140

Suomen Rahapaja -konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä Espanjassa vuonna 2012 oli 31, Norjassa 10 ja Ruotsissa 1. Vuonna 2011 henkilöstömäärä 
Espanjassa oli 32, Norjassa 11 ja Ruotsissa 6.
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Vuoden 2012 kyselyn tulokset kertoivat, että henkilöstön 
tyytyväisyys on Vantaalla hyvällä tasolla ja sen kehityssuunta 
on ollut positiivinen. Halsbrückessa saatiin hieman edel-
lisvuotta heikommat tulokset, joissa näkyivät yritysoston 
aiheuttamat muutokset ja sisäisten viestintävälineiden ra-
joitteet. Intranetin myötä henkilöstölle pystytään viestimään 
ajankohtaisista asioista entistä monipuolisemmin.  

Vastuun kantaminen kuuluu kaikille
Osaamisen kehittämisen tavoitteet saavutettiin konsernissa 
vuonna 2012 hyvin. Myös edellisenä vuonna osin puutteelli-
seksi jäänyt koulutusseuranta saatiin systematisoitua. Suo-
men Rahapajan osalta osaamisen kehittämisessä panostettiin 
erityisesti esimiesvalmennukseen sekä työturvallisuuteen.  

Esimiesvalmennuksissa pureuduttiin esimiehen vastuisiin 
ja velvollisuuksiin pohtimalla sataprosenttisen vastuun mer-
kitystä ja näyttäytymistä liiketoiminnassa, omassa roolissa, 
työn sujuvuudessa sekä työhyvinvoinnin rakentamisessa. 
Yhtiössä uskotaan, että valmennuksen kautta on saatu aikaan 
tuloksia, vaikka niiden täsmällinen mittaaminen on haas-
tavaa. Esimiesten keskinäisen tuen sekä yhtenäisen linjan 
edistämiseksi esimiehille perustettiin keskustelufoorumi 
”esimiesvartti”, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita lyhyesti. 

Vastuukeskustelua ja kehitystyötä suunnitellaan jatkettavan 
vuonna 2013 koko organisaation voimin.  

Työturvallisuuteen panostettiin voimakkaasti esimerkiksi 
järjestämällä tuotannon työntekijöille työturvallisuuskortti-
koulutuksia. Tuotannon työntekijöistä 75 % suoritti vuoden 
aikana työturvallisuuskortin. Koulutusryhmissä käytyjen kes-
kusteluiden pohjalta saatiin arvokasta palautetta henkilöstön 
kokemuksista ja näkemyksistä työturvallisuuteen liittyen ja 
tunnistettuja kehitystarpeita päästiin viemään eteenpäin.

Tytäryhtiö Saxoniassa päätettiin panostaa englannin kielen 
taidon vahvistamiseen, sillä yrityskaupan myötä englanti 
tuli konsernin sisäisen viestinnän kieleksi. Englannin kielen 
taito on olennainen myös konsernin kansainvälisten asiak-
kaiden kannalta. Opiskelu on toteutettu pienryhmissä siten, 
että ryhmä muodostuu samantasoisista oppijoista.  Palaute 
opiskelumahdollisuudesta on ollut erittäin hyvää ja opiskelua 
jatketaan edelleen.

Vuosi 2013 on Suomen Rahapajalle jälleen muutosten vuosi. 
Vantaan tehdas muuttaa uusiin toimitiloihin ja konsernin 
tehostamisohjelma jatkuu. Henkilöstön muutostenhallintaky-
kyä pyritään tukemaan edelleen. Konsernissa myös jatketaan 
jo alkanutta työtä keskustelevan kulttuurin edistämiseksi.

SOSIAALINEN VASTUU

Suomen Rahapajan pääluottamusmies Petri Ijäs pitää kaiken 
kaikkiaan yritysvastuuasioita tärkeänä: ”On ensisijaisen 
arvokasta, että yritys kantaa vastuunsa omasta henki-
löstöstään sosiaalisen vastuun periaatteiden mukaisesti, 
mutta merkityksellistä on hyvien toimintaperiaatteiden 
ja eettisyyden ulottaminen myös omien seinien ulko-
puolella tavaran- ja palveluiden toimittajiin. Ei ole ihan 
samantekevää keneltä palveluita ja tavaroita hankitaan. 
On tärkeää, että pelisäännöt ovat selvät kaikille.”

Koko hankintaketjun pitää pelata 
samoilla säännöillä

Suomen Rahapajan pääluottamusmiehenä toimii 
työkalunvalmistaja Petri Ijäs.

SOSIAALINEN VASTUU

Määrätietoisia askeleita tasa-arvon 
saavuttamiseksi
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Henkilöstön sukupuolijakauma Saxonia EuroCoin

Suomen Rahapajan tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu 
selkeitä toimenpiteitä, joita noudattamalla konserni paran-
taa työntekijöidensä tasa-arvoa. Tasa-arvotyö alkaa rek-
rytoinnista. Naisten osuutta kaikissa työntekijäryhmissä 
pyritään kasvattamaan, joten valintatilanteissa suositaan 
naisia silloin, kun hakijat ovat yhtä päteviä. Prosessi jatkuu 
työssä kehittymisen ja uralla etenemisen tukemisessa. 

Konsernissa ei sallita naisia väheksyvää asennetta. 
Tasa-arvoista ja syrjimätöntä ilmapiiriä rakennetaan esi-

merkiksi esimiesten vastuukoulutuksen ja ohjeiden avulla. 
Toimintaohjeet on laadittu mm. häirintätilanteiden varalle. 
Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan tilasto-
jen ja kyselyiden avulla, jotka tarjoavat tietoa henkilöstön 
kokemuksista sukupuolen mukaan. Vuosittaiseen työilma-
piiritutkimukseen on lisätty tasa-arvoa koskevia kysymyk-
siä, ja henkilöstöpäällikkö, esimiehet ja tasa-arvotyöryhmä 
seuraavat tavoitteiden toteutumista osana työtään. 

Henkilöstön sukupuolijakauma Suomen Rahapaja Oy
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SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU

Keskimääräinen työsuhteen pituus Suomen Rahapaja Oy

Konsernille on tärkeää, että 
vastuullisuus näkyy yhtiön 
arjessa ja ihmisten voimavaroja 
vaalitaan ja hyödynnetään.

”

Urpo Peltokangas siirtää suppilolaatikoita.
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Konsernin tehtaat sijaitsevat teollisuusalueilla, minkä vuoksi 
tuotannon toiminnasta ei aiheudu meluhaittoja lähialueille.

Kierrätettävä ja kevyt, mutta kestävä
Merkittävimmät päästöt yhtiön toiminnasta syntyvät välil-
lisesti kuljetuksissa. Suomen Rahapaja käyttää sopimusten 
mukaisia kuljetus- ja pakkaustapoja. Kuljetuksien aiheutta-
mien päästöjen kannalta on tärkeää pakata ja lähettää vain 
täysiä kontteja. 

Hankinnoissa huomioidaan ostettavan tuotteen ympäris-
töystävällisyys ja laitteiden energiankulutus. Tuotteet py-
ritään hankkimaan suurina kertaerinä, jolloin kuljetusten 
aiheuttamia päästöjä voidaan pienentää. Kemikaalivalinnoissa 
pyritään käyttämään vähiten ympäristöä kuormittavia ke-
mikaaleja ja korvaamaan vaaralliset kemikaalit vähemmän 
haitallisilla aina kun se on mahdollista. Suomen Rahapaja 

Suomen Rahapajalla on ollut ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä 
vuodesta 2009 ja Saxonia EuroCoinilla vuodesta 2011 alkaen. 
Yhtiöillä on myös sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä, 
Suomen Rahapajalla vuodesta 2000 ja Saxonialla vuodesta 
1996 alkaen. 

Järjestelmien tukemana konsernissa kiinnitetään erityisesti 
suurimpiin ympäristövaikutuksiin huomiota. Laatujärjestelmä 
vahvistaa konsernin ympäristövastuullisuusperiaatteiden ja 
ympäristöjärjestelmän toteutumista.

Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvasti
Kolikon elinkaari on pitkä, sillä käyttörahojen kiertoaika on 
jopa 30 vuotta. Elinkaaren lopussa rahojen metalli voidaan 
käyttää uudelleen metalliteollisuuden raaka-aineena. Yksi 
Suomen Rahapajan tarjoamista palveluista asiakkaille onkin 
kolikkometallien kierrätyspalvelu.

Suomen Rahapajan asiakkaat määrittelevät itse, millai-
sesta materiaalista kolikot valmistetaan. Yhtiön valmista-
mat metallituotteet ja -rahat eivät normaalikäytössä aiheuta 
ympäristöhaittoja. 

Suomen Rahapajan Vantaan tehtaalta aiheutui vuonna 2012 
vain vähän päästöjä ilmaan ja vesistöön. Tehdas ei myöskään 
aiheuta suoranaisia päästöjä maaperään. Yhtiön toiminnasta 
ja tuotannosta syntynyttä jätettä lajitellaan ja se toimitetaan 
jatkojalostukseen tai kaatopaikalle. 

Saxonian suurimmat ympäristövaikutukset tulevat pääs-
töistä ilmaan. Päästöjä seurataan säännöllisesti ja ne pyritään 
hallitsemaan ilmansuodattimien avulla. Tehtaiden tuotannossa 
melu saattaa ylittää 85 dB rajan. Suomen Rahapajalle on laadittu 
meluntorjuntaohjelma. Melua pyritään pienentämään erilai-
silla teknisillä ratkaisuilla, kuten laitteiden koteloinnilla, ja 
yhtiön työntekijöille tehdään säännöllisiä kuulontarkastuksia. 

edistää käyttämiensä toimitusketjujen vastuullisuutta ja pyrkii 
siihen, että tavarantoimittajat sitoutuvat sosiaalisen vastuun 
ja ympäristövastuullisuuden periaatteisiin (Mint of Finland 
Code of Conduct).

Ympäristöystävällisimmät tuotteiden pakkaukset ovat kier-
rätettäviä ja kevyitä, mutta kestäviä. Kuljetuksista aiheutuvat 
päästöt ovat silloin pienemmät.  Tällaisia ovat esimerkiksi 
pahvipakkaukset, joita voidaan kuljetuksen jälkeen kierrättää 
materiaalina tai käyttää energiana. Käyttörahojen pakkauksissa 
voidaan käyttää myös erityisesti vientiin suunniteltua eurojen 
pakkaustapaa, jossa ympäristönäkökohdat on jo huomioitu 
pakkauksen suunnittelussa. Kuljettamalla tuotteet perille 
meriteitse tai rautateitse kuljetuksien ympäristövaikutukset 
jäävät maantiekuljetusta pienemmäksi.

Ympäristöä kunnioittava 
valinta
Ympäristövastuullisuus on osa Suomen Rahapajan liiketoi-
mintastrategiaa. Ympäristöasiat ovat tärkeitä yhtiön asiak-
kaille. Ympäristö pyritään huomioimaan ja tiedostamaan 
kaikissa toimissa. Yhtiö kehittää jatkuvasti tuotteidensa ja 
toimintojensa ympäristöystävällisyyttä. 

YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU

Saxonia EuroCoin onnistui vähentämään lämmitysenergian käyttöä. Tavoitteena oli 
vähentää käyttöä 200 MWh/a verran.

Lämmitysenergian kulutus Saxonia EuroCoinissa

Suomen Rahapaja pääsi sekajätteen lajittelutavoitteeseen-
sa vuonna 2012 erityisesti Waste Manager -toiminnan 
ansiosta. Jätepäällikkyys-menetelmä keksittiin yhdessä 
tuotannon esimiesten kesken tuotantopalaverissa.

Vuoden 2011 jälkeen yhtiössä nähtiin tärkeänä 
jakaa vastuuta jätteiden lajittelusta, jotta tavoittei-
siin päästään. Tuotantopalaverissa pohdittiin asiaa 
ja päätettiin perustaa jokaiselle tuotannon osastolle 
kiertävä jätepäällikkyys. Waste Manager -toiminnas-
sa jokainen tiimin jäsen vastaa vuorollaan osastonsa 
lajittelun toimivuudesta ja astioiden tyhjentämisestä. 
Osasto myös määrittelee itse järkevän tavan lajitella 
omassa tiimissä syntyvän jätteen.

Jäte on yhteinen asia

Laatupäällikkö Miia Arkiomaa (vas.) ja laadunvalvoja Marjo 
Pantsar. Arkiomaa vastaa Suomen Rahapajalla laatu- ja 
ympäristöasioista. 
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Vedenkäyttöä vähennettiin Saxoniassa tavoitteen mukai-
sesti viidellä prosentilla. Myös lämmitysenergian käyttöä 
onnistuttiin vähentämään. Tavoitteena oli vähentää käyttöä 
200 MWh/a verran. Hehkutusprosessia optimoitiin ja 
onnistuttiin vähentämään materiaalien käyttöä prosessin 
aikana ja lisäämään tuottavuutta.

Saxoniassa kehitettiin vuoden aikana onnistuneesti ym-
päristönsuojelun seurantajärjestelmiä. Myös ympäristölle 
haitallisten kemikaalien varastonhallintaa parannettiin 
aloittamalla kemikaalivaraston rakentaminen. 

Suomen Rahapaja -konsernissa ei tapahtunut ympäristö-
vahinkoja vuonna 2012. Myös jätevesien metallipitoisuudet 
olivat sopimuksissa määriteltyjen pitoisuusrajojen sisällä.

Kohti täydellistä kierrätettävyyttä
Vuonna 2013 Suomen Rahapajan ympäristövastuun tavoit-
teiden toteutumiseen vaikuttaa Vantaan tehtaan muutto 
uusiin toimitiloihin. Uusien toimitilojen myötä Suomen 
Rahapajan toiminnasta tulee entistä ympäristöystävälli-
sempää. Yhtiön kemikaalimäärät vähenevät merkittävästi ja 
vesistöön ei enää aiheudu minkäänlaisia päästöjä. Muuton 

Tavoitteisiin päästiin hyvin
Suomen Rahapajalle ja Saxonialle on määritelty erilaiset ym-
päristötavoitteet.  Tulevaisuudessa tehtaiden laatu- ja ympä-
ristöjärjestelmien tavoitteita yhtenäistetään soveltuvin osin.

Vuonna 2012 Suomen Rahapaja saavutti ympäristötavoit-
teensa. Suomen Rahapajan ympäristötavoitteet ovat jätteiden 
lajittelun tehostaminen, pakkausmateriaalien vähentäminen 
ja metallijätteen kierrätys. Tavoitteisiin pääsemistä mitataan 
hyötykäyttöprosentin ja sekajätteen ja sekametallimäärien 
perusteella. 

Ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja lajittelun tehostami-
seksi Suomen Rahapaja järjesti vuoden aikana lajittelukoulu-
tusta koko henkilöstölle. Lajitteluvastuu jaettiin onnistuneesti 
koko henkilöstön kesken Waste Manager -innovaation avulla. 
Yhtiön johto seuraa eri jätemäärien kehitystä kuukausittain. 

Myös Saxonia pääsi ympäristötavoitteisiinsa hyvin. Yksi 
Saxonian tärkeimmistä tavoitteista oli lisätä henkilöstön 
ympäristötietoisuutta, joten koulutuksia järjestettiin vuoden 
aikana useita. Tuotannon melun vähentäminen oli myös tärkeä 
tavoite ja tehtaan suojainvarustus uudistettiin. Melutasoa 
pyritään alentamaan edeleen ja sitä seurataan jatkuvasti. 

YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU

Tällä hetkellä Suomen Rahapaja pakkaa tuotteensa 
asiakasvaatimusten mukaisesti. Mikäli yhtiöllä on 
mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan pakkaustapaan, 
pyritään pakkaukset suunnittelemaan kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöä 
säästetään käyttämällä kuljetuksissa uuden pak-
kausmateriaalin sijasta käytettyä pakkausmateriaa-
lia, kuten aihioiden saapumispakkauksia. Tavoit-
teemme on pakkausten standardisointi vuoteen 
2014 mennessä, jonka myötä pakkauksista saatai-
siin ympäristöystävällisiä, kestäviä ja mahdolli-
suuksien mukaan uudelleen käytettäviä.

Logistiikan tavoitteet liittyvät tilaus- ja toimi-
tusketjujen selkeyttämiseen ja virtaviivaistamiseen. 
Koko ketjun tulee olla avoin ja ympäristövaikutuk-
siltaan mahdollisimman vähäinen. Tavoitteemme 
on, että vuoteen 2014 mennessä kaiken käyttä-
mämme metallin alkuperä on tiedossa ja julkista 
informaatiota asiakkaillemme. Läpinäkyvyys auttaa 
asiakkaitamme päätöksenteossa ja takaa sidosryh-
millemme vastuullisen kumppanuussuhteen.

Pakkaukset ja logistiikka

Pohjolan luonto -kolikot on pakattu kierrätysmateriaalista 
valmistettuun pussiin, jonka on valmistanut suomalainen 
designyritys Globe Hope. 

yhteydessä syntyy kuitenkin usein paljon jätettä, joten yhtiö 
tulee kiinnittämään tarkasti huomiota jätteiden lajitteluun. 

Konsernin Halsbrücken tehdas aloittaa energianhallin-
taohjelman, jonka tavoitteena on vähentää yhtiön ener-
giaintensiteettiä 1,3 prosenttia vuosittain. Ydinvoimasta 
luopuva Saksa edellyttää energiankulutuksen vähentämistä 
jokaiselta toimijalta. Suomen Rahapaja saa tämän myötä 
myös merkittäviä verohyötyjä Saksan lain mukaisessa 
energiaverotuksessa. 

Suomen Rahapaja -konserni pyrkii lähestymään täydel-
listä kierrätettävyyttä läpi tuotteen elinkaaren. Yhtiössä 
kehitetään pakkauksia, jotta ne olisivat mahdollisimman 
kierrätettäviä. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi yhtiö selvittää 
käyttämiensä metallien alkuperän. Konsernin tavoitteena 
on tulevaisuudessa myös vähentää sekajätteen määrää sekä 
kuljetusten ympäristövaikutuksia. 

Suomen Rahapajan kierrätys- ja hyötykäyttöosuudet

Tavoitteet 2011 ja 2012 2011 2012

Sekajäte < 10 % 27 % 9 %

Hyötykäyttöprosentti > 60 % 68 % 88 %

Materiaalikierrätys sekametalli > 15 % 14 % 15 %

Suomen Rahapajan ympäristötavoitteet ja mittarit 2011 ja 2012
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HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN

 
 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot 
Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 800 euroa, 
varapuheenjohtajan 1 970 euroa ja hallituksen muiden 
jäsenten palkkiot 1 400 euroa kuukaudessa. Kokous-
palkkiona maksetaan 600 euroa kustakin hallituksen 
kokouksesta. 
 
Toimitusjohtaja 
Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksettava 
kuukausipalkka, joka vuoden 2012 lopussa luontoisetui-
neen oli 17 600 euroa, lisäksi tulostavoitteisiin sidottu 
palkkio, joka on maksimissaan 29,4 % vuosipalkasta. 
Palkkion määräytymisperusteet on sidottu Suomen 
Rahapaja-konsernin liikevoittoon sekä erikseen mää-
riteltyihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan palkkion 
vuositavoitteet määrittelee hallitus.   
 
Muun johdon palkitseminen 
Suomen Rahapajan palveluksessa oleville tytäryhti-
öiden hallitusten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta 
erillistä korvausta jäsenyydestä. Ulkopuolisille jäsenille 
maksettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n 
hallitus. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville osak-
kuus- tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille voidaan 
maksaa palkkio silloin, kun se on perusteltua yhden-
vertaisuuden saavuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. 
Palkkioiden periaatteet sovitaan Suomen Rahapaja Oy:n 
hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palkkiope-
rusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi. 

Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu kuukau-
sipalkan lisäksi kannustepalkkio, joka on maksimissaan 
kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Konsernin 
johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta te-
kee konsernin toimitusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen 
Rahapaja Oy:n hallitus. 

Vuonna 2012 johdolle ei maksettu tulospalkkiota. Hen-
kilöstölle tulospalkkiota maksettiin 114 490 euroa. Lisäksi 
integraation avainhenkilöille maksettiin kannustimena 
yhteensä 25 332 euroa. 
 
 
 
 
 
Sisäinen tarkastus 
Suomen Rahapaja Oy:llä sisäisestä tarkastuksesta vastaa 
hallitus. Tilintarkastussuunnitelmat käydään läpi ja hyväk-
sytään hallituksessa. Hallitus yhteistyössä tilintarkastajien 
kanssa arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvontajär-
jestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen 
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tie-
don ja raportoinnin luotettavuutta sekä sääntöjen toimin-
taperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä luo lisäar-
voa organisaatiolle myös konsultoimalla näissä asioissa. 
 
Riskienhallinta 
Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa, mitata ja 
hallita sellaiset riskit, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa 
yhtiön toimintoja ja asetettujen tavoitteiden saavuttamis-
ta taikka toisaalta voivat avata mahdollisuuksia.  Suomen 
Rahapajan riskienhallinta on osa normaalia liiketoimintaa 
ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja heidän organisaatioi-
hinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta osaltaan. Konsernin 
riskienhallintaprosessin kehittämisestä ja toimeenpanosta 
sekä riskienhallintatyön koordinoinnista vastaa talousjoh-
taja.  

Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonais-
valtaiseen riskienkartoitukseen ja -hallintaan tähtäävä. 
Erityisesti riskit otetaan tarkasteltaviksi strategiasuunnit-
telun, vuosisuunnittelun ja investointien sekä projektien 
suunnittelun yhteydessä. Riskit kartoitetaan aina ennen 
tarjouskilpailuihin osallistumista ja ne pisteytetään. Johta-
jat ovat velvollisia arvioimaan ja raportoimaan riskit.  
 

Palkitseminen
Valvonta 
Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kon-
sernin yhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, 
informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintape-
riaatteita noudatetaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta on 
yhtiön hallituksella. 

Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain yhti-
öittäin. Ohjaus- ja seurantaprosessi sisältää olennaisina 
osinaan kuluvan tilikauden sekä vuositason ennusteiden 
tarkastelun. 

Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla talousjohtaja. 
Valvonnan toteutuksesta huolehtivat emo- ja tytäryh-
tiöiden controllerit, jotka yhdessä muun johdon kanssa 
huolehtivat, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan 
oikea-aikaisesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituk-
senmukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen annet-
tua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoin-
nin sisällöstä.

 
Supervisory Board 
Suomen Rahapajan Halsbrücken tehtaan toimintoja valvoo 
Supervisory Board. Sen puheenjohtaja on toimitusjohta-
ja Paul Gustafsson ja jäsenet talousjohtaja Juha Hörkkö, 
viestintäjohtaja Henna Karjalainen ja myyntijohtaja Matti 
Rastas. 
 
Tilintarkastus 
Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että yh-
tiökokouksen valitsema emoyhtiön vastuullinen KHT-
tilintarkastusyhteisö suorittaa tarkastuksensa Suomen 
Rahapaja -konsernissa ja vastaa tilintarkastuksesta koko 
konsernissa.

Valittu tilitarkastajayhteisö on Deloitte & Touche Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana Ari Hakkola. Tilintar-
kastajan valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.

 

Suomen Rahapaja -konsernissa ylin päätösvalta on 
Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokouksella. Yhtiökok-
ous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaan kirjatulla 
kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla 
osoitteella viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituk-
sen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko 
yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen 
sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous

Riskienhallinta ja valvonta
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Konsernin johtaminen
Suomen Rahapajan johtamisessa pyritään yksinkertaisiin, 
pelkistettyihin ja selkeisiin ratkaisuihin. Suomen Rahapa-
jalla on tytäryhtiöitä sekä Suomessa että ulkomailla. Osa 
tytäryhtiöistä toimii Suomen Rahapajan liiketoimintojen 
suorassa ohjauksessa, osa itsenäisemmin. 

Lain edellyttämiä Suomen Rahapajan johtavia hal-
lintoelimiä ovat Suomen Rahapajan yhtiökokous, hal-
litus, toimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden hallitukset ja 
toimitusjohtajat. Suomen Rahapajan hallitus nimittää 
tytäryhtiöiden sekä muiden konserniyhtiöiden halli-
tusten jäsenet ottaen huomioon, että lain edellyttämi-
en johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivisen 
liiketoiminnan johtamista tukien. 

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa Suo-
men Rahapajan johtamisesta ja valvonnasta osake-

yhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä 
omistajaohjeiden mukaisesti. Hallitus päättää konser-
nissa noudatettavista keskeisistä toimintapolitiikoista 
ja asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden 
suuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konsernin 
liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen määrittelee 
käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen.

Johtoryhmän perustarkoitus on toimitusjohtajan 
tukena ohjata ja kehittää Suomen Rahapaja -konsernin 
liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja 
hallituksen hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Tämä 
toteutuu KPI-raportoinnilla ja seurannalla sekä johdon 
katselmuksissa.
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Konsernin hallitus

Hallituksen  
puheenjohtaja 2012

Pentti Kivinen 
s. 20.8.1943, OTL
Keskeiset samanaikaiset luot-
tamustehtävät: Liikesivistysra-
haston hallituksen varapuheen-
johtaja, Lasten Päivän Säätiön 
hallituksen puheenjohtaja, 
Kansallissäätiön hallituksen 
puheenjohtaja, Suomen Kansal-
lisoopperan hallituksen jäsen, 
Yksityisyrittäjäin Säätiön hal-
lituksen puheenjohtajuus, 
Suomen Messusäätiön asiamies
Keskeinen työkokemus: Suomen 
Messut Osuuskunta, toimitus-
johtaja 1993-2011, Suomen Tuk-
kukauppiaiden Liitto, lakimies 
1969–71, johtaja 1971–77, Rau-
takonttori Oy, toimitusjohtaja 
1977–84, Tukkukauppojen Oy, 
pääjohtaja 1985–92
Suomen Rahapajan hallituksen 
puheenjohtaja 2009–, hallituk-
sen jäsen 2008–

Hallituksen  
varapuheenjohtaja 2012

Harry Linnarinne
s. 23.2.1965, tekniikan tohtori, 
KTM
Keskeiset samanaikaiset luot-
tamustehtävät: Darekon Oyn 
hallituksen jäsen
Keskeinen työkokemus: Sisäsuo-
mi Oy, toimitusjohtaja 2012, Out-
otec Oyj, liiketoiminnan kehitys-
johtaja 2007-2010, Finpro Aasian 
johtaja (Japani) 2005–07, Nokia 
Oyj, erilaisissa johdon tehtävissä 
(Suomi, Puola) 1998–2002
Suomen Rahapajan hallituksen 
varapuheenjohtaja 2009– 

Hallituksen jäsenet 2012

Riitta Mynttinen 
s. 1960, insinööri, MBA
Minerals Technologies Europe NV 
ja 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, 
kansainvälisen markkinoinnin 
päällikkö 2002-2003, Paper and 
Printing Technologies, Rohm and 
Haas, kaupallinen päällikkö 2000-
2002, Paper Chemicals, Rohm and 
Haas, myyntipäällikkö, 1998-2000, 
Ferro 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, yli-
tarkastaja 1997–2007, eri rahoitusa-
lan tehtäviä 1994–96
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 
2008–

Anssi Pihkala 
s.27.4.1963, VT
Hansel Oy, toimitusjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luottamus-
tehtävät: – 

Keskeinen työkokemus: Hansel 
Oy, lakiasiainjohtaja 2003–2005, 
Suomen Kuntaliitto, lakimies 
1997–2003, Asianajotoimisto 
Koivuhovi, lakimies 1994–97
Suomen Rahapajan hallituksen 
jäsen 2008–

Hanna Sievinen 
s. 1972, KTM, MA in International 
Business
Nokia, Chief Restructuring Officer 
Keskeiset samanaikaiset luotta-
mustehtävät: – 
Keskeinen työkokemus: Nokia, Vice 
President, North Europe, Nokia, 
Toimitusjohtaja Nokia GmbH 
2010-2011; Nokia, Strategia- ja 
liiketoiminnankehitysjohtaja 2008-
2010; Nokia, Strategia, prosessi- 
ja laatujohtaja Intia 2006-2007; 
Nokia, Johtaja, Yhtymästrategia 
2004-2006; Nokia, Markkinoin-
nin- ja tarjoomansuunnittelupääl-
likkö 2004; Nokia, Päällikkö, Yrity-
skaupat 2000-2004; Skandinaviska 
Enskilda Banken, Luottoanalyytik-
ko 1999-2000; Enskilda Securities 
Analyytikko Investment Banking 
& Corporate Finance 1997-1999 
Suomen Rahapajan hallituksen 
jäsen 2012– 

Anna Maija Wessman 
s. 27. 10.1958, tekniikan lisensiaatti
Ahlstrom Oyj, kestävän kehityksen 
johtaja
Keskeiset samanaikaiset luot-
tamustehtävät: hallituksen kes-

tävän kehityksen työryhmän jäsen, 
EDANA (European Disposables and 
Nonwovens Association) vuodesta 
2009; hallituksen jäsen, Paper-
Impact (European Speciality Pa-
per Manufacturers’ Association) 
vuodesta 2010; PaperImpact-yh-
distyksen yhteiskuntasuhteiden 
(ympäristö) ja lainsäädäntökomite-
an puheenjohtaja vuodesta 2009; 
Paperi-insinöörit ry:n jäsen vuo-
desta 2008.
Keskeinen työkokemus: Ahlstrom 
Sales Helsinki Oy (entinen Ahl-
strom Nordic Oy), toimitusjohtaja 
ja Ahlstrom Sales LLC, hallituksen 
puheenjohtaja 2002–2008; Ahl-
strom Atlanta Inc, Ahlstrom Paper 
Group Boston Inc, toimitusjohtaja 
1998–2001; International Paper 
Company, johtaja, tuotekehitys 
1993–1998; Jaakko Pöyry Con-
sulting Inc, vanhempi konsultti 
1990–1993; Kymmene Oy, Voik-
kaan paperitehdas, tuotekehity-
späällikkö 1986–1990; KCL, Oy 
Keskuslaboratorio, vanhempi tut-
kija 1980–1986. 
Suomen Rahapajan hallituksen 
jäsen 2011– 

Hallituksen kokoukset vuonna 
2012
 
Hallitus kokoontui tilikauden ai-
kana 12 kertaa. Hallituksen jäsenten 
kokouksiin osallistumisprosentti 
oli 98 %. 

HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN

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

Paul Gustafsson
toimitusjohtaja

Jarmo Hakkarainen
tuotantojohtaja

Juha Hörkkö 
talousjohtaja

Henna Karjalainen
viestintäjohtaja

Matti Rastas
myyntijohtaja

Konsernin  
johtoryhmä
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TILINPÄÄTÖS

Hallituksen toimintakertomus
Suomen Rahapaja Oy

Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit 
Markkinatilanne sekä kotimaassa että viennissä on säi-
lynyt erittäin vaikeana. Finanssikriisi yhdessä muiden 
maksuvälineiden markkinaosuuden kasvun kanssa on 
pienentänyt käyttörahatuotteiden, aihioiden ja kolikoiden, 
kysyntää kehittyneissä talouksissa ja tiivistänyt kilpailua 
vientimarkkinoilla, lähinnä kehittyvissä kansantalouksis-
sa. Hintojen ja kysynnän lasku on jatkunut. 

Korkealla pysytelleet jalometallien hinnat ovat selvästi 
vaikuttaneet juhlarahojen kysyntään negatiivisesti tuotteiden 
yksikköhintojen nousun jatkuessa ja siirtäneet kysyntää 
sijoitustuotteisiin (sijoituskulta- ja hopeakolikot). Näiden 
tarjonta kuluttajille on myös lisääntynyt. Vasta sijoitus-
markkinoiden rauhoittuminen ja jalometalllien hinnan lasku 
siirtänee kysynnän takaisin varsinaisiin juhlarahoihin.

Tulos
Vuosi 2012 oli vaikea vuosi Suomen Rahapajalle. Vaikeuksien 
taustalla ovat heikko maailmanmarkkinatilanne, metallira-
hatoimialan ylikapasiteetti sekä euroon siirtymispäätösten 
hidastuminen. Lisäksi yhtiön tulosta rasitti Argentiinan 
projektiin liittyvät merkittävät kertaluonteiset tappiot.

Konsernin liikevaihto laski runsaat 13 % edellisestä 
vuodesta. Liikevaihto laski sekä aihio- että keräilytuo-
teliiketoiminnoissa. Sen sijaan käyttörahaliiketoiminnan 

liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Liike-
vaihto oli kertomusvuonna 118,9 miljoonaa euroa (2011: 
137,1 miljoonaa euroa). Liiketulos oli 5,4 miljoonaa euroa 
negatiivinen eli – 4,5 % liikevaihdosta (2,6 M€ eli 1,9 % 
liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui 
– 7,2 miljoona euroa eli - 6,0 % liikevaihdosta (2,0 M€ 
eli 1,4 % liikevaihdosta). 

Emoyhtiön Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto nousi 52,0 
M€:oon (2011: 47,6 M€). Yhtiön liiketulos oli – 5,6M€ 
(2011: 2,2 M€).  Emoyhtiön tilikauden tulos oli – 1,9 M€ 
(2011: 2,2 M€).

Investoinnit 
Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 
4,4 miljoonaa euroa.

Muutokset konsernin rakenteessa 
Vuoden 2012 aikana ei konsernirakenteessa ole tapahtunut 
muutoksia.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 
235 henkilöä (231 henkilöä), joista 76 (65) työskenteli Suo-
messa. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 244 
henkilöä. Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 
kertomusvuonna 11,4 miljoonaa euroa (11,0 MEUR).

Organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Gustafsson. Yhtiön 
hallituksen kokoonpano oli 11.4.2012 pidettyyn yhtiöko-
koukseen saakka: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry 
Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Anssi Pihkala 
ja Anna Maija Wessman. Yhtiökokouksen jälkeen halli-
tuksen kokoonpano on: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), 
Harry Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Anssi 
Pihkala, Hanna Sievinen ja Anna Maija Wessman. Yhtiön 
tilintarkastajana on toiminut Deloitte & Touche Oy, pää-
vastuullisena tarkastajana KHT Ari Hakkola.  

Yhtiön osakkeet 
Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista jokainen 
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Vuoden 2013 näkymät 
Yhtiön käyttörahaliiketoimintojen uudelleenjärjestely 
jatkuu koko vuoden ja saataneen loppuun aihioliiketoi-
minnan osalta vasta vuonna 2014. Juhlarahojen liiketoi-
mintaa on karsittu ja vuonna 2013 tullaan keskittymään 
pääasiassa kotimaisiin juhlarahoihin ja niiden jakelun 
tehostamiseen. Vuoden 2013 kesällä yhtiö muuttaa uusiin 
toimitiloihin. Näillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus 
yhtiön kilpailukykyyn. 
    Tämän hetken arvion mukaan käyttörahojen markkina-

tilanne ei ylikapasiteetista ja heikosta kysynnästä johtuen 
helpotu vielä 2013, vaikka markkinoilla on nähtävissä 
myös positiivisia signaaleja. Kuparin ja nikkelin hinto-
jen odotetaan nousevan vasta kun teollisuuden tuotan-
to alkaa kiihtyä taantuman jälkeen. Nikkelin ja kuparin 
hinnannousu on tyypillisesti lisännyt kolikoiden kysyntää 
asiakkaiden vaihtaessa kolikoidensa raaka-aineen edulli-
sempaan materiaaliin. 
 
Hallituksen esitys  
voittovarojen käytöstä
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että emoyhtiö ei 
jaa osinkoa ja tappio 1 901 224,68 euroa siirretään kertyneet 
voittovarat -tilillle.

2012 2011 2010 2009 2008

Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto (1 000 €) 118 949 137 123 57 664 89 378 96 035
Liikevoitto- %  -4,5 % 1,9 % -0,3 % -4,4% -1,9 %
Sij. pääoman tuotto  -5,5 % 3,2 % -0,3 % -5,4 % -2,3 %
Omavaraisuusaste 49,5 %  53,3 % 86,1 % 71,6 % 73,0 %
Keskim. henkilöstö 235 231 134 257 268

Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1 000 €) 52 041 47 581 43 308 38 554 24 981
Liikevoitto- % -10,8 % 4,6 %  2,9 % -0,5 % -23,4 %
Sij. pääoman tuotto -7,1 % 3,3 %  2,3 % -0,3 % -10,4 %
Omavaraisuusaste 60,1 % 66,8 %  90,6 % 90,6 % 94,6%
Keskim. henkilöstö 76  65 93 101 97

Tunnuslukuja vv. 2008–2012

TILINPÄÄTÖS
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Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto 118 949 137 123
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) / vähennys(-) -1 243 903
Liiketoiminnan muut tuotot 1 179 1 892
Materiaalit ja palvelut -86 073 -101 989
Henkilöstökulut -11 413 -10 970
Poistot ja arvonalentumiset -5 335 -4 849
Liiketoiminnan muut kulut -21 416 -19 557

Liikevoitto - 5 351 2 552
Rahoitustuotot- ja kulut -1 177 -247

Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja -6 528 2 305
Satunnaiset erät -115 275

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -6 643 2 580
Tilikauden verot -552 -592
Vähemmistöosuus 0 0

Tilikauden voitto -7 195 1 988

Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto 52 041 47 581
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) / vähennys(-) -1 578 1 461
Liiketoiminnan muut tuotot 154 566
Materiaalit ja palvelut -46 668 -39 135
Henkilöstökulut -4 600 -4 160
Poistot ja arvonalentumiset -856 -832
Liiketoiminnan muut kulut -4 108 -3 297

Liikevoitto -5 614 2 184
Rahoitustuotot ja -kulut 3 622 58

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 993 2 241
Tilinpäätössiirrot 91 -33
Tuloverot 0 0

Tilikauden voitto -1 901 2  208

TILINPÄÄTÖS

Tuloslaskelma

Tuhatta euroa 31.12.2012 31.12.2011

Suomen Rahapaja -konserni Vastaavaa 
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 16 165 18 325
Aineelliset hyödykkeet 23 287 17 987
Sijoitukset 4 4
Pysyvät vastaavat yhteensä 39 456 36 316

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 25 167 30 599
Pitkäaikaiset saamiset 1 164 1 152
Lyhytaikaiset saamiset 21 635 22 315
Rahat ja pankkisaamiset 5 123 10 362
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 53 089 64 428

Vastaavaa yhteensä 92 544 100 744

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Vararahasto 233 224
Edellisten tilikausien voitto 41 365 40 024
Tilikauden voitto -7 195 1 988
Oma pääoma yhteensä 45 851 53 684

Vähemmistöosuus 162 163

Konsernireservi 462 616

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 30 264 23 531
Lyhytaikainen vieras pääoma 15 805 22 750
Vieras pääoma yhteensä 46 069 46 281

Vastattavaa yhteensä 92 544 100 744

TILINPÄÄTÖS

Tase
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TILINPÄÄTÖS

Tase

Tuhatta euroa 31.12.2012 31.12.2011

Suomen Rahapaja Oy Vastaavaa 
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 584 794
Aineelliset hyödykkeet 3 687 1 263
Ennakkomaksut 4 525 67
Sijoitukset 38 193 38 193
Pysyvät vastaavat yhteensä 46 989 40 318

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 12 990 20 449

Pitkäaikaiset saamiset 5 672
Lyhytaikaiset saamiset 13 743 15 085
Rahat ja pankkisaamiset 1 095 1 152
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 33 501 36 687

Vastaavaa yhteensä 80 490 77 004

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Edellisten tilikausien voitto 38 855 37 747
Tilikauden voitto -1 901 2 208
Oma pääoma yhteensä 48 402 51 403

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 63 154

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 22 404 12 750
Lyhytaikainen vieras pääoma 9 621 12 697
Vieras pääoma yhteensä 32 025 25 447

Vastattavaa yhteensä 80 490 77 004

TILINPÄÄTÖS

Rahoituslaskelma

Suomen Rahapaja-konserni Suomen Rahapaja Oy

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

Liiketoiminnan Liikevoitto -5 351 2 552 -5 614 2 184

rahavirta Oikaisut liikevoittoon 5 662 4 709 612 368
Käyttöpääoman muutos -298 972 5 716 -3 430
Maksetut korot ja maksut -53 -69 -622 -117
Saadut osingot 0 0 4 405 3
Saadut korot 33 249 142 420
Muut rahoituserät -413 216 0 0
Maksetut verot -525 -1 890 0 0
Liiketoiminnan rahavirta -945 6 740 4 638 -572

Investointien Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 329 -2 521 -7 436 -636

rahavirta Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 729 751 153 688
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 -37 353 0 -34 198
Lainasaamisten lisäykset -246 -70 -5 672 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0 0
Luovutustulot tytäryhtiöistä 0 0 0 0
Saadut korot investoinneista 0 0 0 0
Saadut osingot investoinneista 3 3 0 0
Investointien rahavirta -8 843 -39 190 -12 956 -34 146

Rahoituksen Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -338 0 0 0

rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 11 184 19 905 11 154 15 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 451 -750 -1 500 -750
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -747 -646 -293 -218
Maksetut osingot -1 100 0 -1 100 0
Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 4 549 18 509 8 261 14 032

Rahavarojen muutos -5 239 -13 941 -57 -20 686
Rahavarat 1.1. 10 362 24 303 1 152 21 838
Rahavarat 31.12. 5 123 10 362 1 095 1152

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 681 -1 464 1 342 -3 417
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 5 432 -981 7 459 -6 225
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -6 411 3 417 -3 085 6 212

-298 972 5 716 -3 430
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. 
Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan 
oman pääoman ero on esitetty konserninliikearvona ja kon-
sernireservinä kohdistamatta niitä tytäryhtiöiden omaisuuse-
rille. Konserniliikearvo ja konsernireservi on esitetty taseessa 
erikseen. Tuloslaskelmassa konserniliikearvon poistot ja kon-
sernireservin tuloutukset on netotettu. Konsernin sisäiset 
liiketapahtumat ja sisäiset katteet on eliminoitu. 2011 ja 2010 
eivät ole vertailukelpoisia, koska Saxonia alakonserni on os-
tettu tilikauden aikana. 50 % omistetut yhtiöt on yhdistelty 
yhteisyrityksinä.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu 
tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi 
tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssi-
erot samoin kuin ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien 
muuntoerot on esitetty erässä voitto edellisiltä tilikausilta.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähen-
nettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuus-
kohteiden 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 
hankintamenon 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 saami-
sia valuuttatermiineillä. 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 eu-
roiksi tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamaan 
keskikurssiin.

Eläkkeet
Konserniyhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu 
ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan 
kuluksi karttumisvuonna. Norjan yhtiön henkilöstön (11 hen-
kilöä) eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat 
aktuaarin tekemiin laskelmiin.

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

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

Tuhatta euroa 2012 2011

1. Liikevaihto 
    markkina-alueittain

Suomi 15 137 13 299
Muut EU-maat 45 261 73 956
EU-maiden ulkopuolelle 58 551 49 868
Yhteensä 118 949 137 123

2. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 81 936 93 394
Varaston muutos 1 916 -1 766

83 853 91 628

Ulkopuolisilta ostetut palvelut 2 221 10 361

Yhteensä 86 073 101 989

3. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana 
Toimihenkilöitä 67 65
Työntekijöitä 168 165
Yhteensä 235 231

Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot 9 244 8 967
Eläkekulut 1 253 937
Muut henkilösivukulut 915 1 066
Yhteensä 11 413 10 970

4. Poistot Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5 335 4 849

Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus. 

5. Rahoitustuotot 
    ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot 61 618
Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 238 -866
Rahoitustuotot  ja -kulut yhteensä -1 177 -247

Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssivoittoja (netto) -335 50

6. Satunnaiset erät Verojaksotusrahaston muutos -115 0
Vahingonkorvaus 0 275

7. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 369 1 104
Laskennallisen verovelan muutos 183 -512
Tuloverot yhteensä 552 592
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8. Käyttöomaisuus

 
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat  
oikeudet

 
Liikearvo

Konserni-  
liikearvo

Muut pitkäv.
menot

 
Yhteensä

Hankintameno 1.1.2012 1 382 22 089 20 295 1 467 45 233
Kurssierot +/- 1 0 0 0 1
Lisäykset 56 0 0 14 69
Vähennykset 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2012 1 439 22 089 20 295 1 481 45 304

Kertyneet poistot 1.1.2012 769 22 089 2 871 1 180 26 908
Kurssierot +/- 0 0 0 0 0
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 0
Tilikauden poisto 202 0 1 932 96 2 231
Kertyneet poistot 31.12.2012 971 22 089 4 803 1 276 29 139

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 468 0 15 492 205 16 165

 
Aineelliset hyödykkeet

 
Maa-alueet

 
Rakennukset

Koneet  
ja kalusto

 
Yhteensä

 
Sijoitukset

Hankintameno 1.1.2012 664 7 574 28 283 36 521 4
Kurssierot +/- 17 0 -74 -57
Lisäykset 2 688 74 1 590 4 352
Vähennykset 399 506 441 1 346
Siirrot erien välillä 1 0 31 32
Hankintameno 31.12.2012 2 971 7 142 29 390 39 502 4

Kertyneet poistot 1.1.2012 0 794 17 807 18 601 0
Kurssierot +/- 0 29 30
Vähennysten kertyneet poistot 232 467 699
Tilikauden poisto 320 2 938 3 258
Kertyneet poistot 31.12.2012 0 882 20 307 21 190 0

Ennakkomaksut 4 525 449 4 975
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 2 971 10 785 9 532 23 287 4

Konsernireservi

Arvo 1.1.2012 770
Lisäykset 0
Vähennykset 0
Arvo 31.12.2012 770

Kertyneet tuloutukset 1.1.2012 154
Tilikauden tuloutukset 154
Kertyneet tuloutukset 31.12.2012 308

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 462

 
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 2012 2011

10. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 17 533 22 656
Keskeneräiset tuotteet 3 262 296
Valmiit tuotteet 4 356 6 740
Ennakkomaksut 16 907
Yhteensä 25 167 30 599

11. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset
Eläkerahastosaaminen 899 653
Joukkovelkakirjat 70 70
Laskennallinen verosaaminen 195 429
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 0
Yhteensä 1164 1 152

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 17 060 13 509
Talletukset 1 490 1 500
Muut siirtosaamiset 3 084 7 307
Yhteensä 21 635 22 315

Tuhatta euroa 2012 2011

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. 224 223
Siirto voittovaroista 0 0
Siirto ylikurssirahastosta 0 0
Muuntoero ja muut muutokset 9 1
Vararahasto 31.12. 233 224

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 42 012 40 013
Siirrot rahastoon 0 0
Muuntoero ja muut muutokset 453 11
Osingonjako -1 100 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 41 365 40 024

Tilikauden voitto -7 195 1 988

Oma pääoma yhteensä 45 851 53 684
Jakokelpoinen oma pääoma 34 170 42 012

13. Laskennalliset  
      verovelat ja -saamiset 

Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista 0 0
Yhdistelytoimenpiteistä 195 429
Yhteensä 195 429

Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista 0 8
Tilinpäätössiirroista 0 1
Yhteensä 0 9

14. Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 0 9
Verojaksotusvelka 973 824
Pitkäaikainen laina 28 369 21 631
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 923 1 067
Yhteensä 30 264 23 531

Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä 1 546 1 884
Saadut ennakot 1 059 8
Ostovelat 6 296 14 093
Muut lyhytaikaiset velat 1 243 138
Tuloverovelka 360 556
Muut siirtovelat 5 301 6 071
Yhteensä 15 805 22 750

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS
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muksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä 
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin näh-
den asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä 
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukai-
suuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti-
lintarkastusevidenssiä.

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti oikeat ja riittävät tiedot sekä konsernin että emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys 
taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain 
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä halli-
tuksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme 
tilikaudelta. 

Vantaalla 13. maaliskuuta 2013
Deloitte & Touche Oy, 
KHT-yhteisö

 
 

Ari Hakkola 
KHT

TILINPÄÄTÖS

Tilintarkastuskertomus
Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Suomen Rahapaja Oy:n kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-
yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne anta-
vat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
 
Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintar-
kastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konser-
nitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintar-
kastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja 
suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuulli-
sen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toiminta-
kertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko 
hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon 
tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus-
velvollisuus yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiö-
lakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastu-
sevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintaker-
tomukseen 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 toimintakerto-

Raportointimallin kohta Raportoitu  
Raportoitu osittain

Sijainti raportissa Kommentit

1 Organisaation kuvaus, hallinto ja 
toimintaperiaatteet

1.1 Organisaation perustiedot Raportoitu Suomen Rahapaja -konserni 
lyhyesti s. 2

1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen ja 
toimintaperiaatteet

Raportoitu osittain Yhteiskuntavastuun johtaminen ja 
toimintaperiaatteet on raportoitu 
vuoden 2011 raportissa. Vuonna 2012 
ei muutosta aikaisempaan.

1.3 Sidosryhmät ja sidosryhmävuoro-
vaikutus

Raportoitu Yritysvastuu ss. 16-26

2 Taloudellinen vastuu

2.1 Taloudellisen vastuun johtaminen Raportoitu osittain Taloudellisen vastuun johtaminen on 
raportoitu vuoden 2011 raportissa. 
Vuonna 2012 ei muutosta aikaisem-
paan.

2.2 Taloudellisen toiminnan tunnus-
luvut

Raportoitu Toimitusjohtajan katsaus ss. 6-7 
Liiketoimintaympäristön ja 
liiketoiminnan kehitys ss. 8-11 
Tilinpäätös ss. 34-44 

3 Henkilöstö

3.1 Henkilöstöjohtaminen Raportoitu Sosiaalinen vastuu ss. 20-25

3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Raportoitu Tilinpäätös s. 34-35

3.3 Uudelleenjärjestelytilanteet ja 
irtisanomiset/Henkilöstön ja työn-

antajan väliset suhteet

Raportoitu Sosiaalinen vastuu ss. 20-25

3.4 Tasa-arvo Raportoitu Sosiaalinen vastuu s. 20-25

3.5 Palkitseminen Raportoitu Sosiaalinen vastuu ss. 20-25

3.6 Osaamisen kehittäminen ja 
koulutus

Raportoitu Sosiaalinen vastuu ss. 20-25

3.7 Työhyvinvointi Raportoitu Sosiaalinen vastuu ss. 20-25

3.8 Työterveys ja turvallisuus Raportoitu Sosiaalinen vastuu ss. 20-25

4 Ympäristö

4.1 Ympäristöjohtaminen Raportoitu Ympäristövastuu ss. 26-29

4.2 Ympäristötunnusluvut Raportoitu Ympäristövastuu ss. 26-29

5 Yhteiskunta

5.1 Paikallisyhteisöt Raportoitu osittain Yritysvastuu ss. 16-19 Paikallisyhteisöt on raportoitu vuoden 
2011 raporteissa. Ks. Verkkosivut.

5.2 Lahjonta ja korruptio Raportoitu osittain Liiketoimintaympäristön ja liike-
toiminnan kehitys ss. 8-11

Suomen Rahapajan verkkosivut ja 
vuoden 2011 raportit.

5.3 Poliittinen vaikuttaminen Raportoitu osittain Liiketoimintaympäristön ja liike-
toiminnan kehitys ss. 8-11

Suomen Rahapajan verkkosivut ja 
vuoden 2011 raportit.

5.4 Kilpailun rajoitukset Raportoitu osittain Suomen Rahapajan verkkosivut ja 
vuoden 2011 raportit.

5.5 Määräystenmukaisuus Raportoitu osittain Suomen Rahapajan verkkosivut ja 
vuoden 2011 raportit.

Sisältövertailu listaamattomien valtio-omisteisten 
yhtiöiden yritysvastuun raportointimalliin*

SISÄLTÖVERTAILU
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6 Tuotevastuu

6.1 Asiakastyytyväisyys Raportoitu osittain Liiketoimintaympäristön ja liike-
toiminnan kehitys ss. 8-11

Asiakastyytyväisyys on raportoitu 
vuoden 2011 raporteissa

6.2 Tuotteiden ja palveluiden terveys 
ja turvallisuus

Raportoitu osittain Tuotteiden ja palveluiden terveys ja 
turvallisuus on raportoitu vuoden 2011 
raporteissa. Ks. verkkosivut.

6.3 Tuote- ja palvelutiedot ja markki-
nointiviestintä

Raportoitu osittain Liiketoimintaympäristön ja liike-
toiminnan kehitys ss. 8-11

Tuote- ja palvelutiedoista ja markki-
nointiviestinnästä on raportoitu vuo-
den 2011 raporteissa. Ks. verkkosivut.

6.4 Asiakastietojen suojaaminen ja 
yksityisyys

Raportoitu osittain Asiakastietojen suojaaminen ja yk-
sityisyys on raportoitu vuoden 2011 
raporteissa. Ks. verkkosivut.

6.5 Kestävä kulutus Raportoitu osittain Kestävä kulutus on raportoitu vuoden 
2011 raporteissa. Ks. verkkosivut.

7 Ihmisoikeudet

7.1 Toimintaan liittyvät ihmisoikeus-
asiat

Raportoitu osin Liiketoimintaympäristön ja liike-
toiminnan kehitys ss. 8-11

Suomen Rahapajan verkkosivut ja 
vuoden 2011 raportit.

8 Toimitusketju

8.1 Toimitusketjun hallinta Raportoitu Liiketoimintaympäristön ja liike-
toiminnan kehitys ss. 8-11

Toimitusketjun hallinta on raportoitu 
vuoden 2011 raporteissa. Ks. verkko-
sivut.

9 Raportointi- ja laskentaperiaatteet

9.1 Raportointi- ja laskentaperiaatteet Raportoitu osin Raportointi- ja laskentaperiaatteet on 
raportoitu vuoden 2011 raporteissa. 
Ks. verkkosivut.

* Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011 

Suomen Rahapaja -konserni

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

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

Saxonia EuroCoin GmbH
Erzstrasse 5 a
D-09633 Halsbruecke
Germany
p.  +49 3731 4195 80
f.  +49 3731 41958 88
www.mint.fi

SISÄLTÖVERTAILU
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