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■■Uusi rahapaja
on tehty modernia rahan lyömistä varten. Tehtaan
muoto ja rakenteet tehostavat
rahan lyömisen
prosesseja.
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Vuoden 2013 Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus jatkaa edellisenä
vuonna aloitettua konsernin toiminnan
esittelytapaa. Vuosikertomuksessa kuvataan taloudellinen suoriutuminen koko
konsernissa sekä yhtiön toiminta vastuullisuuden osalta Suomessa ja Saksassa.
Taloudellisesta suoriutumisesta kerrotaan raportin tilinpäätösosiossa ja vastuullisuudesta julkaisun kertomusosiossa. Yhtiön yritysvastuu on vuonna 2012
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Vahva
haastaja
Suomen Rahapaja on vahva haastaja. Se
ottaa mittaa suurten valtioiden rahapajoista. Se on riittävän iso olemaan tehokas ja tarpeeksi pieni olemaan joustava.
Suomen Rahapaja on vientiyhtiö.
Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan se on maailman merkittävimpiä metallirahan viejiä. Epäterveellä
alalla se on harvoja puhtaasti markkinaehtoisia yrityksiä. Integroitu tuotanto ja vakaa taloudellinen pohja varmistavat yrityksen kasvun tulevaisuudessa.
Epävakaasta taloudellisesta tilanteesta johtuen käteisen kysyntä on vähentynyt, ja keskuspankit empivät kolikoiden hankintaa. Koska kysyntää ei
voi lisätä, kannattavuutta pitää parantaa. Suomen Rahapajan uusi tuotantolaitos tekee juuri sen.
Suomen Rahapajan tunnettuus on
kasvanut odotusten mukaisesti Afrikassa. Seuraavaksi ovat vuorossa Latinalaisen Amerikan valtiot.
Suomen Rahapaja tuo vahvuuksiaan
esiin entistä paremmin. Se puhuttelee
asiakasta vahvasti myös vastuullisuudellaan.
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Vuosi lyhyesti

Hitaasti ja varmasti
elpyvät markkinat

Haasteellisesta vuodesta huolimatta
Suomen Rahapaja on yksi maailman
merkittävimmistä metallisten
maksuvälineiden viejistä*. Alan
yhteisenä haasteena ovat metallien
maailmanmarkkinahintojen vaihtelu
ja kysynnän rajut muutokset.
Taloudelliset riskit ovat kohtuullisen suuria ja
projektien raaka-aineiden hankintaan sitoutuu
merkittävästi pääomaa, jolloin vakaa taloudellinen pohja on tärkeä.

tuotantojaan ja joilla on vakaa taloudellinen pohja,
ovat parhaassa asemassa kohtaamaan haasteelliset
markkinat ja kasvamaan tulevaisuudessa.
Lupaavat markkina-alueet
Suomen Rahapajan läsnäolo ja tunnettuus ovat
kasvaneet suunnitelman mukaan Afrikassa. Potentiaalisen asiakaskunnan kasvattaminen Afrikassa
on ollut saavutus. Vierailu Etiopian keskuspankissa pääministeri Jyrki Kataisen yritysvaltuuskunnan kanssa näytti, kuinka luotettavana ja hyvänä
toimijana Suomen Rahapajaa pidetään Afrikassa.
Tulevaisuuden tavoitteena on tuoda esiin Suomen Rahapajan aihiosta kolikkoon -osaamista
myös Latinalaisen Amerikan valtioille.

Kilpailutilanne on kireä globaalisti
Suomen Rahapaja on yksi alan harvoista puhtaasti
markkinaehtoisesti toimivista yhtiöistä. Suomen
Rahapaja poikkeaa monesta alan merkittävästä
toimijasta siinä, ettei yhtiöllä ole etunaan tuottoisaa ja varmaa kotimarkkinaa. Suomen Rahapaja
on ennen kaikkea vientiyhtiö.
Aihioiden kysyntä heikkeni alkuvuodesta, mutta
toipui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden
2014 tilauskanta oli melkein täynnä jo ensimmäisellä neljänneksellä. Myös aihioissa on enemmän
tarjontaa kuin kysyntää, mutta ylitarjonta ei ole läheskään yhtä suurta kuin kolikkomarkkinoilla.
Käyttörahojen hankinta riippuu täysin käteisen
rahan kysynnästä. Epävakaa taloudellinen tilanne
vähentää käteisen kysyntää ja keskuspankit empivät kolikoiden hankintaa. Kysyntää ei voi lisätä,
mutta kannattavuutta voi parantaa.
Ylikapasiteetti ja osin epäterve kilpailu on aiheuttanut hintojen painumista edelleen. Metallirahanvalmistus on riskialtista liiketoimintaa. Euroon
siirtymisen jälkeen yhtiöt, jotka ovat integroineet

Juhlarahoille uusi
potentiaalinen asiakaskunta
Tiukka markkinatilanne tuntui myös juhlarahoissa. Kotimaan juhlarahamyynnissä kysyntä pysyi
alhaalla ja myynnin volyymi jäi huomattavasti tavoitteista. Se johtui muun muassa juhlarahojen
julkaisusuunnitelmassa tehdyistä muutoksista.
Keräilytuotteiden jakeluverkon rakentaminen
ei ole sujunut odotetusti, ja keräilyrahojen kysyntä on laskenut selkeästi. Markkinoilla on selvästi
ylitarjontaa.
Vuonna 2013 yhtiö löysi merkittävän potentiaalisen asiakaskunnan lahjan- ja matkamuistojen
ostajista. Uuden asiakaspotentiaalin löytyminen
valaisee juhlarahaliiketoiminnan kehittämistä
merkittävästi. Markkinan rakentaminen on hidasta, mutta suunta on selkeä.
Yksi taloudellisen vastuun kehittämiskohteista on seignioragen kasvattaminen julkaistuista
juhlarahoista. Yhtiö on yhdessä valtiovarainimi-

4 Suomen Rahapajan vuosikertomus 2013

* Tutkimusyhtiö Impacts.Ca Marketing Research Inc.:n
metallirahateollisuuden markkinatutkimus 2013.

■■Suomen Rahapajan leimakoneet ovat
lyöneet kolikoita miltei kaikille mantereille.
Konsernin läsnäolo
ja tunnettuus kasvoivat kansainvälisesti suunnitelman mukaan vuonna 2013.

Toimitusjohtajan katsaus

Riittävän iso olemaan
tehokas, tarpeeksi
pieni olemaan joustava
ja asiakaslähtöinen

Uuden edessä

Suomen Rahapaja puhuttelee
asiakasta yhä vahvemmin
vastuullisuudellaan.
Yhtiön tavoitteena on olla
asiakkaille vastuunkantaja
●●Toimitusjohtaja
Paul Gustafsson.

nisteriön ja juhlarahalautakunnan kanssa kehittänyt julkaisuohjelman suunnittelua lisätäkseen juhlarahojen haluttavuutta
niin nykyiselle kuin potentiaalisellekin
asiakaskunnalle.
Odotukset vuodelle 2014
Suomen Rahapajalle on erittäin tärkeää kehittää kannattavuuttaan. Käyttörahaliiketoiminnassa hinnan merkitys painottuu.
Kolikot ja aihiot tarjoavat niukalti erilaistumismahdollisuuksia toimittajille. Esivalinnalla varmistetaan tuotteen ja toiminnan riittävä laatu ja hyvämaineisuus,
minkä jälkeen hintakilpailu ratkaisee toimittajan lopullisen valinnan.
Ilmassa on toiveita markkinoiden ja
hintojen elpymisestä. On merkkejä, että
toimialalla pyritään eroon vääristyneestä
kilpailusta.
Suomen Rahapaja on sinnikäs haastaja, joka ottaa mittaa suurten valtioiden rahapajoista. Suomen Rahapaja on riittävän
iso olemaan tehokas ja tarpeeksi pieni olemaan joustava ja asiakaslähtöinen.
Suomen Rahapaja ei ole kiinni vain yhdessä tai kahdessa teknologiassa. Konsernin yrityskulttuurissa on totuttu tekemään
projekteja nopeasti ja vaihtamaan toimintatapaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Suomen Rahapajalla on paljon asioita,
joissa se ei voi kilpailla suurten valtioiden
rahapajojen kanssa. Mutta Suomen Rahapaja pystyy puhuttelemaan asiakasta yhä
vahvemmin vastuullisuudellaan.
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Talouden alavire ja toiminta
ympäristön haasteet pitivät Suomen Rahapaja -konsernia tiukoilla. Silti Suomen Rahapaja on
saanut vuoden aikana aikaiseksi isoja asioita, jotka vahvistavat
konsernia tulevaisuudessa. Edistyksellinen ja tehokas tuotanto
laitos, uusi rahapaja, on konkreettinen näyttö uudesta ajasta.
Suomen Rahapaja -konsernille vuosi 2013 oli
vaikea. Kilpailu jatkui kireänä. Käyttörahatilaukset vähenivät, ja muutama odotettu sopimus menetettiin.
Kilpailu on epätervettä. Monet kilpailijoista
ovat valtion virastoja, jotka oman suuren kotimarkkinansa lisäksi saavat tukea valtiolta. Se
vaikeuttaa markkinaehtoisesti toimivien yritysten mahdollisuuksia vääristämällä asiakkaiden käsitystä hinnoista.
Ilahduttavaa kehitys on ollut Afrikassa, jossa Suomen Rahapaja on saanut hyvän aseman
luotettavana toimijana.
Aihiovalmistuksessa kilpailutilanne on hiukan parempi. Aihioiden kysyntä laski kolmella
ensimmäisellä neljänneksellä, mutta nousi jälleen vuoden loppupuolella.
Konsernissa käytiin vuoden aikana neljät yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät
erimittaisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin.
Heinäkuussa rahapaja muutti uusiin tiloihin. Uusi tuotantolaitos on rakennettu raha-

pajaksi, se on suuri ja tärkeä muutos. Toiminnallisuuden myötä tuotannon tehokkuus nousee,
mikä on erittäin merkittävä kilpailutekijä.
Entistä tehokkaampana
Kaksi vuotta sitten aloitetun tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät vuoden 2014 lopulla.
Kolmen miljoonan säästöt tuova ohjelma muuttaa ja selkeyttää Suomen Rahapajan organisaatiota ja konsernirakennetta. Suomen Rahapaja otti
käyttöönsä sopimusvalmistajamallin emoyhtiön
ja tytäryhtiö Saxonia EuroCoin GmbH:n (jatkossa
”Saxonia”) välille. Tavoitteena on lisätä kustannustehokkuutta ja viedä konsernin aihiosta kolikoksi -kokonaistarjoamaa eteenpäin.
Sopimusvalmistajamalli kirkasti Suomen Rahapajan ja Saxonian roolit. Saxonia keskittyy jalostamaan raaka-aineista aihioita. Raaka-aineiden
hankinta, tuotteiden myynti ja markkinointi tapahtuu Suomen Rahapajalla.
Malli myllersi Saxonian organisaation. Myyntiorganisaatio purettiin, ja johto vaihtui. Saxonian
toimitusjohtajana toimii nyt Suomen Rahapajan
tuotantojohtaja Jarmo Hakkarainen tehdaspäällikkö Dirk Höhnen tuella.
Myös Suomen organisaatiossa tehtiin muutoksia. Suomen Rahapajaan rekrytoitiin lisää myyntivoimaa: vuoden aikana konserni sai myyntijohtajan ja kolme myyjää. Lisäksi perusmyyntiosaston
rinnalle perustettu New business -osasto hakee
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Uudessa iskussa
Uusi vuosi näyttää alkuvuodesta paremmalta
kuin mennyt. Aihioiden tuotanto oli lähes täynnä

jo alkuvuodesta 2014. Käyttörahapuolella kysyntä
kuitenkin jatkuu pienenä.
Paljon isoja ja merkittäviä asioita on ilmassa.
Suomen Rahapaja avasi viime vuonna keskustelun vääristyneestä kilpailusta eu-komission kilpailuviranomaisten kanssa.
Tämä vääristynyt kilpailu on osaltaan seurausta epäterveestä tilanteesta, jossa ylläpidetään euron käyttöönoton yhteydessä syntynyttä valtavaa
ylikapasiteettia.
Käteisetön yhteiskunta
Vaikka käteisettömän yhteiskunnan tulemisesta
puhutaan, kolikkojen määrä kasvaa.
Eurojen käyttöönoton jälkeen eurokolikoiden
määrä on yli kaksinkertaistunut.
Vastuullisuus on
tulevaisuutta nyt
Vuonna 2011 vastuullisuus otettiin osaksi Suomen Rahapaja -konsernin liiketoimintastrategiaa. Tänä vuonna se jalkautettiin yrityksen kaikille tasoille.
Vastuullisuus lähtee yksilön vastuusta toista ja
omaa tekemistään kohtaan. Sen pohjalta rakennetaan kokonaisuus, joka nivoutuu sosiaaliseen
vastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Se on polun alku. Suomen Rahapajan tavoite on olla asiakkaille vastuunkantaja
ja taata, että vastuut toteutuvat mahdollisimman
pitkälle.
Vastuullisuus kilpailukeinona on uusi asia,
mutta jo nyt on nähtävissä, että ajattelutapa yleistyy. Osa asiakkaista pisteyttää arvoanalyyseissään
vastuullisuuden. Raha ei aina ratkaise.

Vastuullisuus

Vastuullisuus
on käytännön
tekoja

■■Jan Relander
kaataa rahaaihioita suppilo
laatikkoon, jossa
aihiot viedään
leimakoneelle
lyötäviksi.
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Suomen Rahapaja selkeytti vuonna
2012 yhtiön yritysvastuuta ja liitti sen
kiinteäksi osaksi yhtiön liiketoiminta
strategiaa. Vuonna 2014 on tavotteena
ottaa lisää konkreettisia askeleita
yhtiön vastuullisuustyössä.

Pääomavirrat
sidosryhmille
Asiakkaat

Suomen Rahapaja Oy Saxonia Eurocoin GmbH
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2012
2013
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—
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Omistajille maksetut osingot

0
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Rahoittajat
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Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat
Investoinnit

Keskeiset KPI:t
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—
—

—
1 000

—

–997

3 622

–24

–64

–659

1 035

–869

7 834

7 436

492

1 291

Saxonia Eurocoin GmbH
Toteuma
Tavoite

Liikevaihto

32 982

90 359

50 254

47 277

Liikevoitto

–5 295

–699

–386

2 396

Tapaturmataajuus (kpl / miljoona tuntia)

44

—

mista. Pienillä asioilla on merkitystä. Tavoitteena on välittää ja kantaa vastuuta. Yhtiö on
sitoutunut vähentämään hukan eli asiakkaalle
arvoa tuottamattomien toimenpiteiden määrää jatkuvasti. Taloudellisen vastuun periaatteena on antaa rahalle arvoa myös huomenna.
Taloudellisen vastuun keskeisinä kehityskohteina on pääomien hallitseminen, yrityksen
arvon parantaminen, kannattavuuden kehittäminen, seignioragen* kasvattaminen julkaistuista juhlarahoista ja jatkuvuuden turvaaminen.
Taloudellisen vastuun toteutuminen on
kuvattu tilinpäätösosiossa. Erilaisia taloudellisen vastuun mittareita on useilla tämän raportin sivuilla.

1 000

–2 567

Suomen Rahapaja Oy
Toteuma
Tavoite

●● Sophie Mannerheim oli aikansa
itsenäinen edelläkävijä ja määrätietoinen vaikuttaja, joka työskenteli sairaanhoidon kehittämiseksi
ja lasten hyväksi. Suomen Rahapaja lahjoittaa jokaisesta myydystä
Sophie Mannerheim -juhlarahasta
viisi euroa Uusi lastensairaala 2017
-hankkeelle.

31

—

Turvallisuus on erottamaton
osa liiketoimintaa
Käyttöraha- ja aihioasiakkaat ovat vieraiden
valtioiden viranomaisia. Turvallisuus on erottamaton osa toimintaamme. Yhtiön turvallisuus rakentuu tuotantolaitosten fyysisestä turvallisuudesta ja henkilöturvallisuudesta.
Lisäksi keskeistä ovat myös tietoturvallisuus
sekä hyvämaineiset ja turvallisuuteen panostavat yhteistyökumppanit. Vuoden 2013 aikana ei havaittu yhtään yritykseen kohdistunutta
tietomurtoyritystä. Myöskään muilla turvallisuuden alueilla ei havaittu mitään poikkeamia.
Suomen Rahapaja kehittää jatkuvasti yritysturvallisuuden osa-alueita pyrkien näin
antamaan asiakkailleen nykyaikaisen teknologian ja tarkkaan valvottujen prosessien tuomat
edut. Vantaan tuotantolaitos on varustettu
alusta alkaen fyysisen turvallisuuden valvontateknologialla ja rakenteilla. Aihiotehtaalla
Saksan Halsbrückessä on vanhoja valvontajärjestelmiä korvattu uusilla.
Vuonna 2014 yhtiön tavoitteena on hankkia
kansainvälinen turvallisuusalan tapa-sertifikaatti. tapa-toiminnan tavoitteena on ylläpitää
ja kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria.

■■Tapaturmien osalta mentiin aihionvalmistuksessa eteenpäin. Luku pieneni viime vuoden 62:sta 31:een. Rahanvalmistuksessa sen sijaan mentiin taaksepäin 38:sta 44:een, mikä on kuitenkin vielä kone- ja metalliteollisuuden
vuoden 2012 keskiarvon, 51, alapuolella.
Lähde: Työturvallisuuskeskus

Vuonna 2013 työtä jatkettiin, mutta yhtiö ei vielä päässyt konkreettisesti kiinni iso 26000
-yhteiskuntavastuustandardin
käyttöönottoon.
Tavoitteena on myös ryhtyä sidosryhmäsuhteiden ja vaikutuspiirin entistä suunnitelmallisempaan haltuunottoon ja tarkentamiseen. Lisäksi
yhtiön johto liittää tämän vuoden aikana vastuullisuuden toteutumista seuraavat mittaristot osaksi yhtiön kuukausittaista kpi-tarkastelua.
Esimerkillistä toimintaa
Viime vuonna vastuullisuus jalkautettiin jokaiselle työntekijälle Suomessa. Emoyhtiössä käytiin
läpi Sadan prosentin vastuu -valmennusohjelma
keväällä 2013. Vastuullisuus lähtee jokaisesta teosta ja kasvaa siitä koko konsernin suuruiseksi.
Sosiaalisen vastuun keskeisinä perusperiaatteina ovat toisten kunnioitus ja toimivan työyhteisön yhteinen rakentaminen. Jokainen kantaa
vastuuta yhteisestä onnistumisesta. Arkisessa
tekemisessä on tavoitteena toimia esimerkkinä
muille ja olla sitä kautta myös yrityksenä esi10 Suomen Rahapajan vuosikertomus 2013

merkki alalla. Sosiaalisen vastuun toteutumisesta
on tarkempi kuvaus sivuilla 12–13.
Ympäristön vaihdos mahdollisti
modernin vastuullisuuden
Yhtiön vastuullisuustyö etenee pienin askelin.
Suuri harppaus kuitenkin otettiin muutettaessa
uusiin toimitilohin, jotka mahdollistavat tuotannon prosessien energian kulutuksen mittaamisen
ja sitä kautta toiminnan ohjaamisen entistä vähemmän energiaa käyttäväksi.
Ympäristövastuun osalta yhtiön periaatteena
on toimia niin, että sekajätettä ei synny. Suomen
Rahapajan keskeisenä tavoitteina on myös pyrkiä
täydelliseen kierrätettävyyteen läpi koko tuotteen
elinkaaren sekä vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia. Yhtiön ympäristövastuun toteutumisesta kerrotaan lisää sivuilla 14–19.
Rahalle arvoa myös tulevaisuudessa
Vastuullisuus Suomen Rahapajassa on suurelta
osin tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaa-

*

Seigniorage on liikkeellelaskijan metallirahatulo, joka
muodostuu nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksesta.

Kolikon vastuullisuus
Kolikkoon, metalliseenmaksuvälineeseen,
liittyy useita vastuullisuuden näkökulmasta kiinnostavia näkökulmia.
Kolikoissa on paljon etuja. Ne ovat yleisesti
hyväksyttyjä maksuvälineitä. Kolikot ovat helppokäyttöisiä ja demokraattisia eikä niiden käyttäminen vaadi laitteita.
Keskuspankkien näkökulmastakolikot ovat
kustannustehokkaita pienissä maksuissa. Kolikot ovat turvallisia käyttää. Ne toimivat aina jopa ääriolosuhteissa. Kolikot ovat luotettavia ja
toimivat hyvin rinnakkain muiden maksuvälineiden kanssa.
Kolikoihin liittyy myöskansallinen näkökulma. Ne ovat osa kansallista maksujärjestelmää. Jokaisesta kolikosta kertyy varoja valtion
kassaan. Mitä suurempi valtion kassa on, sitä
suurempi on ihmisten hyvinvointi. Muovisten
korttimaksuvälineiden taustalla on suuria monikansallisia luottokorttiyhtiöitä. Korttimaksaminen hyödyttää suuria luottoyhtiöitä. Kolikoiden käyttäminen on kuin laittaisi rahaa omaan
taskuun.
Kolikoissa on ympäristövastuullinennäkökulma, joka vaatii vielä lisätutkimista. Kolikot voivat
pysyä kierrossa jopa 30 vuotta ja niissä käytettävät metallit ovat kierrätettäviä.
Vaikka kolikkoteollisuudenhaasteellinen
markkina näyttää siltä, että millään muulla kuin
hinnalla ei ole merkitystä, Suomen Rahapaja on
kuitenkin sitoutunut toimimaan pitkäjänteisesti
ja etsimään kestäviä toimintamalleja tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.
Suomen Rahapaja uskoo, että kolikko palvelee ihmisten tarpeita kätevänä ja turvallisena
maksuvälineenä. Lisäksi kauniisti suunnitellut
juhlarahat tuovat iloa ja mielihyvää niin keräilijälle, lahjansaajalle kuin -antajallekin.

Sosiaalinen vastuu

Kohti avointa
keskustelukulttuuria

■■Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan
teollisuus on yksi aloista, joissa naisia työskentelee vähiten. Tilastokeskuksen mukaan naisten osuus
kone- ja metallituote
teollisuudessa oli 14,5 %
vuonna 2011.
Lähteet: EK: Naiset ja miehet työelämässä, maaliskuu 2013; Tilastokeskus: Työllinen työvoima 2011

Henkilöstön vuotta 2013 leimasi
epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta.
Muutto uusiin tiloihin oli iso ja
positiivinen asia, mutta hyvät
asiat jäivät vaikean loppuvuoden
varjoon. Arvontekijät -koulutus
valmensi koko emoyhtiön
henkilöstön vastuuajatteluun.
Hiljentynyt talous hiljensi syksyllä käyttörahatuotannon. Siksi syksyn aikana jouduttiin käymään yhteistoimintaneuvotteluita. Tuotannossa
henkilöstöä lomautettiin määräaikaisesti ja toimihenkilöpuolella neuvottelut johtivat irtisanomisiin. Osa tuotannon henkilöstöstä jouduttiin
lomauttamaan toistaiseksi muuttuneen työtilanteen takia. Suomessa teollisuustuotanto on vähentynyt yhtäjaksoisesti jo kaksi vuotta Tilastokeskuksen mukaan.
Saksan organisaation uudelleenjärjestelyitä
koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin syksyllä 2012. Prosessi oli pitkä, ja sen vuoksi uudelleenjärjestelyistä johtuvat irtisanomiset
ajoittuivat vuodelle 2013.
Sadan prosentin vastuu
Suomessa suurin yhteinen koulutus oli Arvontekijät-ohjelma, joka valmensi sadan prosentin vastuu -ajatteluun. Ohjelma aloitettiin johdon ja esimiesten kanssa vuonna 2012. Seuraavana vuonna
se laajennettiin koko organisaatioon. Tavoitteena oli jalkauttaa sadan prosentin vastuun kulttuuri koko organisaatioon lisäämällä ymmärrystä omasta roolista ja siihen kuuluvista vastuista
12 Suomen Rahapajan vuosikertomus 2013

sekä yhteisistä tavoitteista. Ohjelmalla pyrittiin
myös parantamaan keskustelukulttuuria ja lisäämään yhteistyötä.
Ohjelma alkoi huhtikuussa. Työskentely perustui vuorovaikutukseen. Koko henkilöstö osallistui työpajoihin, joissa käytiin läpi, mitä vastuullisuus tarkoittaa arjen työnteossa Suomen
Rahapajalla. Valmennuksen kautta syntyi useita
kymmeniä kehityshankkeita. Osa oli pieniä ja helposti toteutettavia, suuremmat ehdotukset päätyivät tarkasteluun ja osa jatkokehitykseen.
Koulutusta järjestettiin yhteensä lähes sata
työpäivää. Koulutusjakso saatiin päätökseen kesäkuussa. Henkilöstö piti koulutusta tärkeänä.
Alkujännityksen jälkeen suurin osa myönsi, että koulutus selvensi vastuullisuuden merkitystä sekä paransi ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Ohjelman aikana henkilöstö määritteli myös toimintaa ohjaavat periaatteet sekä sen, miten ne ilmenevät käytännössä.
Tavoitteena yhtenäinen, paikasta
riippumaton prosessi
Viestintäkulttuurilla on iso merkitys yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Aihio- ja kolikonvalmistuksen prosessien yhtenäistäminen on hyvässä vauhdissa ja jatkuvan kehittämisen kohde.
Yhtenäistämisprosessia työstetään yhdessä suomalaisten ja saksalaisten voimin.
Henkilöstötyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä,
kuten on tehty jo useamman vuoden ajan. Kysely toteutetaan Suomessa ja Saksassa yhteistyössä Lähitapiolan kanssa, ja tuloksia voidaan
verrata 23 teollisuusyrityksen tuloksista muodostuvaan vertailuaineistoon. Edelliseen vuo-

teen verrattuna arvioissa on hieman laskeva kehitys. Kaiken kaikkiaan tulokset
ovat kohtalaiset, mutta useammalla työhyvinvoinnin osa-alueella jäädään vertailuaineiston keskiarvon alapuolelle.
Saksassa läpikäyty iso organisaatiomullistus näkyi kyselyn tuloksissa. Vastausinnokkuus oli Saksassa laimeaa ja sen
vuoksi tuloksia voidaan käsitellä suuntaa
antavina.
Suomessa keskustelukulttuuri on kokemuksen mukaan edennyt parempaan suuntaan, vaikka haasteellisina
aikoina vaatimukset viestintää kohtaan ovat kovemmat kuin suotuisassa
markkinatilanteessa.
Vuoropuheluja käydään yrityksessä aiempaa enemmän pienissä ryhmissä eri
foorumeilla. Yhä useamman henkilön näkemykset ja mielipiteet nousevat nyt esiin.

Henkilöstön sukupuolijakauma
Suomen Rahapaja Oy
Naiset

Miehet

Työntekijät

27 %

73 %

Toimihenkilöt

50 %

50 %

Ylemmät
toimihenkilöt

56 %

44 %

Ylempi johto

43 %

57 %

Hallitus

43 %

57 %

Saxonia Eurocoin GmbH
Tuotantotyöntekijät

24 %

76 %

Hallinto

56 %

44 %

Ylempi johto

100 %

Työsuhteiden pituus
Suomen
Rahapaja Oy
Alle 5 vuotta
5–9 vuotta

20–29 vuotta
Yli 30 vuotta

40 %

31 %
20 %

10–19 vuotta

Kehitys jatkuu
Tutkimuksen perustella vuoden 2014
kehittämiskohteeksi on sekä Suomessa että Saksassa valittu projekti, jossa sisäistä viestintää parannetaan käytännönläheisesti ja tavoitteellisesti. Vuoden 2013
alusta saatiin aihio- ja käyttörahaliiketoiminnoille Suomeen ja Saksaan yhteinen
intranet, joka on nopeuttanut ja helpottanut tiedonkulkua.
Edellisenä vuonna alkanut työntekijöiden tukeminen muutoksissa jatkuu. Vaikka vuosi on alkanut haastavissa merkeissä, aloitetut projektit pidetään käynnissä.
Etenemistä mukautetaan ja tahtia tarkastetaan. Uuteen taloon on haasteista huolimatta luotu uuden tekemisen siemen.

Saxonia
Eurocoin GmbH

22 %

25 %

18 %

16 %

6%

8%

14 %

Koulutuspäivien määrä
Suomen Rahapaja Oy
2013

233

2012

314

Saxonia Eurocoin GmbH
2013
2012

145
187

Tuotannon ympäristövaikutukset

Tehty uuden
ajan rahapajaksi
Uusi tuotantolaitos on rakennettu
modernin kolikonvalmistuksen
tarpeisiin. Muutto metallirahan
lyömistä varten suunniteltuihin tiloihin
tarkoittaa paitsi entistä tehokkaampaa
tuotantoa ja parempaa kilpailukykyä,
myös pienempiä ympäristövaikutuksia.

■■Rahatyökalujen valmistus on
yksi konsernin keihäänkärki
teknologioista. Kuvassa näkyvällä laserilla kaiverretaan kolikoiden
reunatekstien tekemisessä käytettävät työkalut sekä esimerkiksi
juhlarahojen numeroinnit.
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Kuljetusmuodot toimituksissa 2013

Ympäristö
tavoitteet ja
mittarit
Luvun yllä tavoite vuosille
2011–12

Yli 60 %

83 %
88 %, 2012

Yli 15 %

23 %
15 %, 2012

Suomen Rahapaja Oy
15

Alle 10 %

5%

9 %, 2012

Osuus
kuljetuksista

Merirahti

92 %

41*

Kuljetuksen
hiilidioksidipäästöt eri
kuljetusmuodoissa
(g/tonnikilometri)

* Puoliperävaunu
Hyötykäyttö
prosentti

Sekametallin
materiaalikierrätys

Sekajäte

Maantie
595

7%

■■Ympäristömittarit osoittavat, että Suomen Rahapaja on onnistunut jätteen hyötykäytössä Tilastokeskuksen ilmoittamia keskimääräisiä teollisuuden alan yrityksiä paremmin.

Lentorahti
1%

TK, 2010: Sekajäte 22 %, hyötykäyttöprosentti 73 %, sekametallin materiaalikierrätys 30 %

Kemikaalien käyttö tuotannossa
Uusi tehdas on merkittävä asia Suomen Rahapajalle. On erittäin harvinaista, että päästään suunnittelemaan ja rakentamaan tuotantolaitos omien tarpeiden mukaan. Tehtaan muoto ja rakenteet
palvelevat rahan lyömistä. Uuden tehtaan avulla
Suomen Rahapajan on entistä helpompi vastata
tulevaisuuden haasteisiin, niin taloudellisiin kuin
ympäristöllisiinkin.
Tuotannon suunnittelun pohjana on Lean-filosofia, jossa keskitytään hakemaan ja poistamaan seitsemää hukkatekijää, kuten materiaali-,
raha- ja aikahukkaa tuottamattomina toimintoina. Työssä kaikki liikeradat ovat mahdollisimmat lyhyitä ja tehokkaita. Tekemistä tehostaa 5ssiisteysfilosofia, jonka mukaan kaikki tavarat ovat
paikallaan, ja kaikki tietävät tavaroiden oikeat paikat. 5s voi vaikuttaa pieneltä asialta, mutta sillä
on suuret vaikutukset työntekoon, tehokkuuteen
ja työpaikan viihtyvyyteen.
Tehostunut raaka-aineiden materiaalivirtaus
on selkeästi toimintaa parantava uudistus. Uusi materiaalireitti on mahdollisimman lyhyt: raaka-aineet ajetaan suoraan sisään tehtaaseen ja
siirto tuotantoon on nopea. Materiaalivirtaus on
osoittautunut tuotantolukujen valossa erittäin
tehokkaaksi.
Vähemmän jätettä
Muutto uuteen tuotantolaitokseen on iso askel
rahapajan ympäristövastuulle. Jätteiden käsittely on tehty helpoksi, lajittelupisteet ovat aina oikeassa paikassa. Kaatopaikkajätteen määrä on puolittunut eikä sekajätettä synny juuri
lainkaan.
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Uusien tilojen myötä päästiin eroon valtaosasta erilaisia kemikaaleja. Numismaattisessa tuotannossa aiemmin käytettyjä kiillotus- ja pintakäsittelyaineita ja -happoja ei enää käytetä. Uusissa
tiloissa otettiin kauttaaltaan käyttöön kehitteillä
ollut jalometalliaihioiden pesu- ja kiillotusprosessi, jolla saatiin korvattua aikaisemmin käytössä
ollut kemiallinen käsittely. Uudella teknologialla
pystyttiin näin vähentämään tehtaan vaarallisten
aineiden määrää ja ympäristökuormitusta.
Tuotannossa syntyvä raharomun määrä putosi
viidenneksen, 0,09 prosenttiin. Koska käsiteltävän metallin määrä on valtava, promillenkin muutokset tarkoittavat tuhansia kiloja metallia. Raharomu kiertää sulatukseen ja uudelleen käyttöön.
Energiankulutusta voidaan seurata
aihiotehtaassa kohdistetusti
Aihiovalmistuksessa sähkön ja maakaasun kulutus kasvoi johtuen pinnoitettujen aihioiden aikaisempaa suuremmasta määrästä verrattuna
edellisvuoteen. Vedenkulutus on pysynyt suurinpiirtein samalla tasolla verrattuna edellisvuoteen.
Tulevaisuudessa myös aihiovalmistuksen energiankulutuksen mittamista kehitetään edelleen.
Uusi energianhallintaohjelma on käynnistelty,
jotta päästäisiin vuotuiseen 1,3 prosentin energia
intensiteetin vähennykseen. Seurantaa ja kontrollointia varten on tehty valmisteluja. Ensimmäinen
arviointi tehdään vuoden 2014 lopussa. Ympäristövastuu on lain mukaan Saksassa hyvin tiukka.
Päästöjä seurataan tarkasti.
Saxonia muodostaa neljän muun yrityksen kanssa osuuskunnan, joka hoitaa yhdessä jätevesien kä-

!

Suomen Rahapaja Oy

!
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Jätteen kierrätys- ja
hyötykäyttöosuudet

Luonnonvarojen kulutus
aihiotonnia kohden‡

2013
2012

60 %

2012

367

73 %
58 %

43 %

320

306 309
255

28 %

187

5%

Kierrätys
materiaalina

2013

Saxonia Eurocoin GmbH

Suomen Rahapaja Oy

40 %

2 eri kemikaalia 2013

Hyötykäyttö
energiana

9%

Sekajäte
kaatopaikalle

12 %
3%

Vaarallinen
jäte

Pinnoitettujen aihioiden
osuus tuotannosta

Sähkönkulutus
kWh / tonni

Maakaasun
kulutus
kWh / tonni

Vedenkulutus
m³ / tonni

‡ Saxonian sähkön- ja polttoaineen kulutus kasvoi vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, koska Saxoniassa tehtiin vuotta 2012 enemmän pinnoitettuja aihioita.

■■Suomen Rahapajalla noudatetaan 5S-siisteysfilosofiaa, jolla on
suuret vaikutukset työntekoon, tehokkuuteen ja työpaikan viihtyvyyteen. Kuvassa on aihiotynnyreitä
omilla paikoillaan.

sittelyn. Järjestely tekee käsittelystä edullisempaa
ja turvallisempaa. Saxonia on tutkinut ja testannut
mahdollisuutta käyttää vähemmän vettä prosessiinsa. Se kuitenkin lisäisi energian kulutusta, joten
päätöstä uudesta prosessista ei ole vielä tehty.
Keihäänkärjessä työkaluja metalliosaaminen
Suomen Rahapaja -konsernissa on teknologiaanalyysillä haettu keihäänkärki- ja avaintekno-

Vastuullisin valinta
Uudessa tehtaassaSuomen Rahapaja pystyy
kehittämään energiataloutta tavalla, joka ei ollut
mahdollista entisissä toimitiloissa. Kehitys alkaa tavoitteiden asetannasta ja seurantamittariston luomisesta. Energian kulutusta pystytään seuraamaan
aikaisempaa tarkemmin sähkön ja lämmityksen
osalta sekä tehokkuuksina että euroina.
Energiatoimittajalta edellytetään kustannustehokkuuden lisäksi myös ympäristöystävällisyyttä.
Tuotanto- ja toimistotilojen valaistuksessa käytetään
nykyaikaisia, vähän energiaa kuluttavia valaisimia.
Valaistuksen lux-tarve on optimoitu käytön mukaan.
Veden kulutus on optimoitu saniteettitiloissa liiketunnistimen avulla. Rakennuksen LVI-järjestelmässä on automaattinen lämmön talteenotto, joka
ohjaa lämmön tarpeen mukaan eri tiloihin. Tuotantotiloihin tulevat osastokohtaiset sähköenergian kulutusmittarit, joiden avulla löydetään matalaenergisimmät toimintatavat. Myös aihionvalmistuksessa
on mahdollista ottaa lämpöenergiaa talteen ja hyödyntää sitä toiminnassa.
Vaikka uudet tilat ovat huomattavasti aikaisempia tiloja suuremmat, energian kokonaiskulutus on
pienentynyt huomattavasti.
Raaka-aineet ja kuljetuksetovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Yhtenä tärkeimmistä konsernin
ympäristövastuun tavoitteista on selvittää käytettävien metallien alkuperä. Tällä hetkellä Suomen Rahapaja tuntee metallien alkuperän teräksien osalta

logioita. Konsernin keihäänkärkiteknologioita
ovat rahatyökalujen valmistus ja metalliosaaminen, jotka on osaavan henkilöstön avulla kehitetty
huippuunsa. Yhtiön osaaminen on työkalun valmistuksessa ja metalliosaamisessa kansainvälistä
huippuluokkaa.
Työkaluihin voidaan tehdä vaikeita muotoja
ja silti ne kestävät käytössä pitkään. Työkaluilla
voidaan tehdä myös turvaominaisuuksia kolikoihin. Viime syksynä hankittu laserkaiverruskone
tekee työnkalunvalmistuksesta entistä monipuolisemman. Uudella koneella voidaan käsitellä kovametalleja sekä tehdä kolmiulotteinen pinta
työkaluun.
Osaaminen on peruslähtökohtana konsernin
tavoitteelle rakentaa yhtenäinen, paikasta riippumaton prosessi aihiosta kolikoksi.

kylmävalssaukseen asti, kupariseosten, alumiinin ja
ruostumattoman teräksen osalta valuprosessiin asti.
Tavoitteena on vuonna 2014 edetä alkuperäselvityksissä raaka-ainetoimittajakyselyn muodossa.
Yhtiön merkittävimmät ympäristöä kuormittavat
päästöt syntyvät kuljetuksista, joiden ympäristöystävällisyyttä parannetaan hyvällä suunnittelulla heti
tilaus–toimitusketjun alkupäässä.

Toimituspakkaukset suunnitellaankierrätettävistä materiaaleista juuri oikean kokoisiksi
täyttämään merikontit ja trailerit mahdollisimman
tehokkaasti kuljetuskertojen vähentämiseksi. Toimituksissa, joissa Suomen Rahapaja sai itsenäisesti
suunnitella toimituspakkaukset, merikonttien täyttöaste vuonna 2013 oli 98,7 prosenttia.
Tulevaisuudessa Suomen Rahapaja kehittää lisää
kuljetuksien ympäristötehokkuutta tiiviillä yhteistyöllä kuljetusliikkeiden ja huolitsijoiden kanssa, sekä tehostamalla entisestään tilaus–toimitusketjun hallintaa.
Osana kuljetusten ympäristövaikutusten arvioimista Suomen Rahapajalla aloitettiin myös käyttörahapakkausten standardisointi -projekti, jossa on
huomioitu materiaalien kierrätettävyys sekä optimaalinen koko ja muoto kuljetuksissa. Suomen Rahapajan standardipakkauksilla päästään erityisesti
kolikkokuljetuksia varten suunnitelluilla pakkauksilla
ja kierrätettävillä materiaaleilla kohti pienempiä ympäristövaikutuksia. Yhtiön suunnittelemat kuljetuspakkaukset ovat tarjolla kaikille Suomen Rahapajan
käyttöraha-asiakkaille. Kotimaassa kaikki kolikoiden
kuljetuspakkaukset ovat kierrätettäviä.

Tuotannon ympäristövaikutukset
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Hallinnointiperiaatteet ja hallinto

Suurten muutosten vuosi

Vuosi oli haasteellinen Suomen
Rahapaja Oy:lle. Vaikeuksien
taustalla ovat heikko maailman
markkinatilanne ja toimialan
ylikapasiteetti. Talouden taantuma
tuntui kysynnän heikentymisenä
ja töiden vähentymisenä.
Vaikeasta vuodesta huolimatta Suomen Rahapaja
on yksi maailman merkittävimmistä metallisten
maksuvälineiden viejistä viime vuonna tehdyn
markkinatutkimuksen mukaan.
Alan yhteisenä haasteena ovat ailahtelevat metallien maailmanmarkkinahinnat. Projektien yhteydessä raaka-aineiden hankintaan joudutaan
kiinnittämään runsaasti pääomaa, jolloin vakaa
taloudellinen perusta on tärkeää.
Suomen Rahapaja kuuluu alalla harvojen, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden
joukkoon. Lisäksi yhtiö poikkeaa monesta merkittävästä alan toimijasta siinä, ettei sillä ole etunaan suurta kotimarkkinaa. Myös ylikapasiteetti
ja osin epäterve kilpailu on aiheuttanut hintojen
painumista edelleen.
Metallirahateollisuus on riskialtista liiketoimintaa, jossa euroon siirtymisen jälkeen yhtiöt,
jotka ovat integroineet tuotantojaan ja joilla on
vakaa taloudellinen pohja, ovat parhaassa asemassa kohtaamaan haasteelliset markkinat ja kasvamaan tulevaisuudessa.
Sopimusvalmistajaliiketoimintamallin
käyttöönotto selvensi emoyhtiön ja aihionvalmistukseen keskittyvän tytäryhtiön työnjakoa. Nyt Suo20 Suomen Rahapajan vuosikertomus 2013

mesta myydään sekä aihiot että rahat. Saxoniasta
on lopetettu myynti- ja hankintatoiminnot ja se
keskittyy aihiovalmistukseen. Saxonian tilauskanta on hyvä.
Suomen Rahapajan uuden tuotantolaitoksen rakentaminen ja muutto työllisti hallintoa.
Projekti oli suuri, mutta sujui toiminnallisesti erittäin hyvin. Kustannusylityksiltä ei vältytty, mutta lopputulos on hyvä. Uuden toimitilan
myötä on jo löytynyt merkittäviä säästöjä muuna muassa energiankulutuksessa. Uusi toimitila mahdollistaa entistä selvästi tehokkaamman
tuotantoprosessin.
Syksyn aikana käytiin useat yhteistoimintaneuvottelut. Tuotannossa lomautettiin henkilöstöä määräaikaisesti ja toimihenkilöpuolella neuvottelut johtivat irtisanomisiin. Osa tuotannon
henkilöstöstä jouduttiin lomauttamaan toistaiseksi, kun oli varmistunut, että alkuvuosi käynnistyisi ilman suuria käyttörahaprojekteja.
Saksan organisaation uudelleenjärjestelyitä
koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin syksyllä 2012, mutta prosessi oli pitkä, joten
neuvottelut päätettiin alkuvuonna 2013. Uudelleenjärjestelyistä johtuvat irtisanomiset ajoittuivat vuodelle 2013.
Johtoryhmän kokoonpano on muuttunut. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä: toimitusjohtaja
Paul Gustafsson, talousjohtaja Juha Hörkkö, tuotantojohtaja Jarmo Hakkarainen, viestintäjohtaja
Henna Karjalainen, käyttöraha- ja aihiomyynnistä vastaava myyntijohtaja Sirpa Kuusirati, kehityksestä ja uusista markkinoista vastaava johtaja Matti Rastas sekä henkilöstöjohtaja Heli Säilä.

Haasteellisesta vuodesta huolimatta
Suomen Rahapaja on yksi maailman
merkittävimmistä metallisten
maksuvälineiden viejistä

Jarmo Hakkarainen on myös Saxonia EuroCoin
Johtoryhmän perustarkoitus on toimitusjohGmbH:n toimitusjohtaja.
tajan tukena ohjata ja kehittää Suomen Rahapaja
Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa -konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän
teeman mukaiseen tapaamiseen. Uusi käytäntö
esittämät ja hallituksen hyväksymät tavoitteet
on tavata lyhyesti kerran viikossa. Se on osoit- saavutetaan. Tämä toteutuu kpi-raportoinnilla ja
tautunut toimivaksi tavaksi ja parantanut sisäis- seurannalla sekä johdon katselmuksissa.
tä viestintää.
Palkitseminen
Konsernin johtaminen
Hallituksen jäsenten palkkiot. Hallituksen puSuomen Rahapajan johtamisessa pyritään yksin- heenjohtajan palkkio on 2 800 euroa, varapukertaisiin, pelkistettyihin ja selkeisiin ratkaisui- heenjohtajan 1 970 euroa ja hallituksen muiden
hin. Suomen Rahapajalla on tytäryhtiöitä sekä
jäsenten palkkiot 1 400 euroa kuukaudessa. KoSuomessa että ulkomailla. Osa tytäryhtiöistä toi- kouspalkkiona maksetaan 600 euroa kustakin
mii Suomen Rahapajan liiketoimintojen suorassa
hallituksen kokouksesta.
ohjauksessa, osakkuusyhtiöt itsenäisemmin.
Lain edellyttämiä Suomen Rahapajan joh- Toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle on sovittu
tavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapa- kuukausittain maksettava kuukausipalkka, joka
jan yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja sekä
vuoden 2013 lopussa luontoisetuineen oli 17 952
tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat. Suo- euroa, lisäksi tulostavoitteisiin sidottu palkmen Rahapajan hallitus nimittää tytäryhtiöiden
kio, joka on maksimissaan 29,4 % vuosipalkasta.
sekä muiden konserniyhtiöiden hallitusten
Palkkion määräytymisperusteet on sidottu Suojäsenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien
men Rahapaja -konsernin liikevoittoon sekä erikjohtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivi- seen määriteltyihin tavoitteisiin. Toimitusjohtasen liiketoiminnan johtamista tukien.
jan palkkion vuositavoitteet määrittelee hallitus.
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa Suomen Rahapajan johtamisesta ja val- Muun johdon palkitseminen. Suomen Rahapajan
vonnasta
osakeyhtiölain,
yhtiöjärjestyksen, palveluksessa oleville tytäryhtiöiden hallitusten
työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukai- jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä korsesti. Hallitus päättää konsernissa noudatetta- vausta jäsenyydestä. Ulkopuolisille jäsenille makvista keskeisistä toimintapolitiikoista ja asiois- settavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n
ta, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria
hallitus. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville
ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konser- osakkuus tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille
nin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen
voidaan maksaa palkkio silloin, kun se on perusmäärittelee käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen.
teltua yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi muiHallinnointiperiaatteet ja hallinto
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den jäsenten kanssa. Palkkioiden periaatteet sovitaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksessa ja
hallitus antaa suosituksen palkkioperusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.
Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu
kuukausipalkan lisäksi kannustepalkkio, joka on
maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Konsernin johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta tekee konsernin toimitusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n
hallitus.
Vuonna 2013 ei maksettu tulospalkkioita.
Riskienhallinta ja valvonta
Sisäinen tarkastus. Suomen Rahapaja Oy:llä
sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallitus. Tilintarkastussuunnitelmat käydään läpi ja hyväksytään
hallituksessa. Hallitus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen
valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja
tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta sekä sääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä luo
lisäarvoa organisaatiolle myös konsultoimalla
näissä asioissa.
Riskienhallinta. Riskienhallintatyön tavoitteena on
tunnistaa, mitata ja hallita sellaiset riskit, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja
asetettujen tavoitteiden saavuttamista taikka toisaalta voivat avata mahdollisuuksia. Suomen Rahapajan riskienhallinta on osa normaalia liiketoimintaa
ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja heidän organisaatioihinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta osaltaan.
Konsernin riskienhallintaprosessin kehittämisestä
ja toimeenpanosta sekä riskienhallintatyön koordinoinnista vastaa talousjohtaja.
Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaisvaltaiseen riskienkartoitukseen ja -hallintaan
tähtäävä. Erityisesti riskit otetaan tarkasteltaviksi
strategiasuunnittelun, vuosisuunnittelun ja investointien sekä projektien suunnittelun yhteydessä.
Riskit kartoitetaan aina ennen tarjouskilpailuihin
osallistumista ja ne pisteytetään. Johtajat ovat velvollisia arvioimaan ja raportoimaan riskit.
Valvonta. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin yhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa
ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita nouda22 Suomen Rahapajan vuosikertomus 2013

■■Petra Relander vie valmiit kolikot varastoitavaksi.

tetaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta on yhtiön
hallituksella.
Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain
yhtiöittäin. Ohjaus- ja seurantaprosessi sisältää
olennaisina osinaan kuluvan tilikauden sekä vuositason ennusteiden tarkastelun.
Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla talousjohtaja. Valvonnan toteutuksesta huolehtivat emoja tytäryhtiöiden controllerit, jotka yhdessä muun
johdon kanssa huolehtivat, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikaisesti järjestelmiin ja
raportoidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoinnin sisällöstä.
Supervisory Board. Suomen Rahapajan aihiotehtaan toimintoja valvoo Supervisory Board. Sen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Paul Gustafsson ja
jäsenet talousjohtaja Juha Hörkkö, viestintäjohtaja
Henna Karjalainen, myyntijohtaja Sirpa Kuusirati, kehityksestä ja uusista markkinoista vastaava
johtaja Matti Rastas sekä henkilöstöjohtaja Heli Säilä.
Tilintarkastus.
Konsernin
tilintarkastus on järjestetty niin, että yhtiökokouksen
valitsema
emoyhtiön
vastuullinen
khttilintarkastusyhteisö suorittaa tarkastuksensa
Suomen Rahapaja -konsernissa ja vastaa tilintarkastuksesta koko konsernissa.
Valittu tilitarkastajayhteisö on Deloitte &
Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ari
Hakkola. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous
vuodeksi kerrallaan.
Yhtiökokous
Suomen Rahapaja -konsernissa ylin päätösvalta
on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokouksella.
Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen
mukaan kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella
viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun
mennessä joko yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.
Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n
hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön johto

Yhtiön johto

Konsernin hallitus

Konsernin
johtoryhmä

Hallituksen
puheenjohtaja 2013

Pentti Kivinen
s. 20.8.1943, otl
●● Keskeiset

samanaikaiset luottamustehtävät: Liikesivistysrahaston hallituksen varapuheenjohtaja, Lasten
Päivän Säätiön hallituksen puheenjohtaja, Kansallissäätiön hallituksen
puheenjohtaja, Suomen Kansallisoopperan hallituksen jäsen, Yksityisyrittäjäin Säätiön hallituksen puheenjohtajuus, Suomen Messusäätiön asiamies,
Snellman säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Johtamistaidon Osuuskunta jto:n hallituksen puheenjohtaja
●● Keskeinen työkokemus: Suomen
Messut Osuuskunta, toimitusjohtaja
1993–2011, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, lakimies 1969–71, johtaja
1971–77, Rautakonttori Oy, toimitusjohtaja 1977–84, Tukkukauppojen Oy,
pääjohtaja 1985–92
●● Suomen Rahapajan hallituksen puheenjohtaja 2009–, hallituksen jäsen
2008–

Hallituksen
varapuheenjohtaja 2013

Harry Linnarinne
s. 23.2.1965, tekniikan
tohtori, ktm
●● jpj

Solutions Oy, Executive Vice
President, Business Development
●● Keskeiset
samanaikaiset luottamustehtävät: Darekon Oyn hallituksen jäsen
●● Keskeinen työkokemus: Sisäsuomi

Oy, toimitusjohtaja 2012–2013, Outotec Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2007–2010, Finpro Aasian
johtaja (Japani) 2005–07, Nokia Oyj,
erilaisissa johdon tehtävissä (Suomi,
Puola) 1998–2002
●● Suomen Rahapajan hallituksen varapuheenjohtaja 2009–

Hallituksen
jäsenet 2013

●● Keskeinen

työkokemus: Powder
Coatings, Rohm and Haas, myyntija 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–

Kalevi Alestalo
s. 1947, vtm
kanslian Omistajaohjausosasto, Finanssineuvos
●● Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Destia Oy:n hallituksen jäsen
●● Keskeinen työkokemus: Liikenneja viestintäministeriö, liiketoimintaja omistajaohjausyksikön päällikkö,
finanssineuvos 2000–2007, neuvotteleva virkamies ja eri tehtäviä liikelaitos- ja yhtiöasioissa 1988–2000,
Tilastokeskus, yritystilastotoimiston
päällikkö 1983-1988, eri tehtäviä taloustilastoissa 1971–1983
●● Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2013–

Anna Maija Wessman
s. 27.10.1958, tekniikan
lisensiaatti

●● Valtioneuvoston

Anssi Pihkala
s.27.4.1963, vt
●● Hansel

Oy, toimitusjohtaja
samanaikaiset luottamustehtävät: –
●● Keskeinen työkokemus: Hansel Oy,
lakiasiainjohtaja 2003–2005, Suomen Kuntaliitto, lakimies 1997–2003,
Asianajotoimisto Koivuhovi, lakimies
1995–97
●● Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2008–
●● Keskeiset

Riitta Mynttinen
s. 1960, insinööri, mba

Hanna Sievinen
s. 1972, ktm, ma in
International Business

●● Minerals Technologies Europe nv ja
smi, Europe, Vice President, Minerals
Technologies, vastuu
alueena paperitoimintojen globaali kehitystoiminta
●● Keskeiset
samanaikaiset luottamustehtävät: Tikkurila Oy:n Hallituksen jäsen 2011–, Tikkurila Oy:n
tarkastusvaliokunnan jäsen 2012–

Restructuring Officer
samanaikaiset luottamustehtävät: –
●● Keskeinen työkokemus: Nokia, Vice President, North Europe, Nokia,
Toimitusjohtaja Nokia GmbH 2010–
2011; Nokia, Strategia- ja liiketoiminnankehitysjohtaja 2008–2010; Nokia,
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Strategia, prosessi- ja laatujohtaja Intia 2006–2007; Nokia, Johtaja, Yhtymästrategia 2004–2006; Nokia,
Markkinoinnin- ja tarjoomansuunnittelupäällikkö 2004; Nokia, Päällikkö,
Yrityskaupat 2000–2004; Skandinaviska Enskilda Banken, Luottoanalyytikko 1999–2000; Enskilda Securities Analyytikko Investment Banking &
Corporate Finance 1997–1999
●● Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2012–

Oyj, kestävän kehityksen
johtaja
●● Keskeiset
samanaikaiset luottamustehtävät: hallituksen kestävän
kehityksen työryhmän jäsen, edana
(European Disposables and Nonwovens Association) vuodesta 2009.
●● Keskeinen työkokemus: Ahlstrom
Sales Helsinki Oy (entinen Ahlstrom
Nordic Oy), toimitusjohtaja ja Ahlstrom Sales llc, hallituksen puheenjohtaja 2002–2008; Ahlstrom Atlanta Inc, Ahlstrom Paper Group Boston
Inc, toimitusjohtaja 1998–2001; International Paper Company, tuotekehityspäällikkö 1993–1998; Jaakko Pöyry Consulting Inc, vanhempi
konsultti 1990–1993; Kymmene
Oy, Voikkaan paperitehdas, tuotekehityspäällikkö 1986–1990; kcl, Oy
Keskuslaboratorio, vanhempi tutkija
1980–1986.
●● Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2011–

Paul Gustafsson
toimitusjohtaja

Sirpa Kuusirati
myyntijohtaja, sales

Jarmo Hakkarainen
tuotantojohtaja

Matti Rastas
johtaja, new business
development

Juha Hörkkö
talousjohtaja

Heli Säilä
henkilöstöjohtaja

●● Ahlstrom

Henna Karjalainen
viestintäjohtaja

●● Nokia, Chief

●● Keskeiset

Hallituksen kokoukset
vuonna 2013
 allitus kokoontui tilikauden aikana
H
kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti
oli 95.
Yhtiön johto
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Sisältövertailu listaamattomien valtio-omisteisten
yhtiöiden yritysvastuun raportointimalliin*
Raportointimallin kohta
1

Raportointi

* Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011

Sijainti raportissa ja kommentit

Raportointimallin kohta

Raportointi

Sijainti raportissa ja kommentit

Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

5

Yhteiskunta

1.1

Organisaation perustiedot

Suomen Rahapaja -konserni lyhyesti, ss. 2–3

5.1

Paikallisyhteisöt

1.2

Yhteiskuntavastuun johtaminen Raportoitu
ja toimintaperiaatteet
osittain

Vastuullisuus yleisesti, ss. 8–11
Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–25

Raportoitu
osittain

Paikallisyhteisöt on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei
muutosta aikaisempaan.

5.2

Lahjonta ja korruptio

Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet on raportoitu vuoden 2011 raportissa. Vuonna 2013 ei muutosta
aikaisempaan.

Raportoitu
osittain

Lahjonta ja korruptio raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei
muutosta aikaisempaan.

5.3

Poliittinen vaikuttaminen

Raportoitu
osittain

Poliittinen vaikuttaminen on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus on raportoitu 2012

5.4

Kilpailun rajoitukset

Raportoitu
osittain

Kilpailun rajoitukset on raportoitu aikaisemmissa raporteissa.
Ei muutosta aikaisempaan.

5.5

Määräystenmukaisuus

Raportoitu
osittain

Määräytstenmukaisuus on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

6

Tuotevastuu
Raportoitu
osittain

Asiakastyytyväisyys on raportoitu aikisemmmissa raporteissa.
Vuonna 2013 ei tehty asiakastyytyväisyystutkimusta.

1.3

Sidosryhmät ja
sidosryhmävuorovaikutus

2

Taloudellinen vastuu

2.1

Taloudellisen vastuun
johtaminen

2.2

Taloudellisen toiminnan
tunnusluvut

3

Henkilöstö

3.1

Henkilöstöjohtaminen

Raportoitu

Raportoitu 2012

Raportoitu
osittain
Raportoitu

Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–25
Taloudellisen vastuun johtaminen on raportoitu vuoden 2011
raportissa. Vuonna 2013 ei muutosta aikaisempaan.
Suomen Rahapaja -konserni lyhyesti, ss. 2–3
Vuosi lyhyesti, ss. 4–6
Toimitusjohtajan katsaus, ss. 6–7
Erillinen tilinpäätösosio, s. 2

6.1 Asiakastyytyväisyys
6.2

Tuotteiden ja palveluiden
terveys ja turvallisuus

Raportoitu
osittain

Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuus on raportoitu
aikaisemmissa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

6.3

Tuote- ja palvelutiedot ja
markkinointiviestintä

Raportoitu
osittain

Tuote- ja palvelutiedoista ja markkinointiviestinnästä on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

Raportoitu
osittain

Asiakastietojen suojaaminen ja yksityisyys on raportoitu aikaisemmissa raporteissa.

Raportoitu
osittain

Kestävä kulutus on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei
muutosta aikaisempaan.

Raportoitu
osittain

Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat raportoitu yhtiön verkkosivuilla ja aikaisemmissa raporteissa.

Raportoitu

Tuotannon ympäristövaikutukset, ss. 14–19

6.4 Asiakastietojen suojaaminen
Raportoitu 2012, Sosiaalinen vastuu, ss. 12–13
osittain 2013
Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–25

ja yksityisyys
6.5

Kestävä kulutus

Henkilöstöjohtaminen raportoitu vuonna 2012
3.2

Henkilöstön määrä ja rakenne

Raportoitu

Sosiaalinen vastuu, ss. 12–13

3.3

Uudelleenjärjestelytilanteet ja
irtisanomiset / Henkilöstön ja
työnantajan väliset suhteet

Raportoitu

Sosiaalinen vastuu, ss. 12–13

Tasa-arvo

3.4

7

Ihmisoikeudet

7.1

Toimintaan liittyvät
ihmisoikeusasiat

Raportoitu 2012, Sosiaalinen vastuu, ss. 12–13
osittain 2013
Tasa-arvosuunnitelmasta raportoitu vuonna 2012

8

Toimitusketju

8.1

Toimitusketjun hallinta

3.5

Palkitseminen

Raportoitu

Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–25

3.6

Osaamisen kehittäminen
ja koulutus

Raportoitu

Sosiaalinen vastuu, ss. 12–13

3.7

Työhyvinvointi

Raportoitu

Sosiaalinen vastuu, ss. 12–13

3.8

Työterveys ja turvallisuus

Raportoitu
osittain

Vastuullisuus yleisesti, ss. 8–11

4

Työterveys ja turvallisuus on raportoitu aikaisemmissa
raporteissa

Toimitusketjun hallinta on raportoitu aikaisemmissa
raporteissa.

9

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

9.1

Raportointi- ja
laskentaperiaatteet

Raportoitu
osittain

Raportointi- ja laskentaperiaatteet on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

Ympäristö

4.1 Ympäristöjohtaminen

Raportoitu 2012, Tuotannon ympäristövaikutukset, ss. 14–19
osittain 2013
Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–25
Ympäristöjohtaminen raportoitu 2012

4.2 Ympäristötunnusluvut

Raportoitu

26 Suomen Rahapajan vuosikertomus 2013

Tuotannon ympäristövaikutukset, ss. 14–19
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Suomen Rahapaja -konserni
Suomen Rahapaja Oy
PL 100 (Suokallionkuja 4)
01741 Vantaa
p. (09) 894 31
f. (09) 898 274
www.suomenrahapaja  .fi

Saxonia EuroCoin GmbH
Erzstrasse 5 a
09633 Halsbrücke
Deutschland
p. +49 3731 4195 80
f. +49 3731 4195 888

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

CECO S.A.
Calle Cronos, 67
28037 Madrid
España
p. +34 91 371 7544
f. +34 91 371 7487 / 88
www.ceco-sa.com

