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■■ Suomen Rahapaja -konserni on 
vastuullinen kumppani. 



Konsernin 
tunnus- 
lukuja

76,2 M€
97,3 M€, 2013

Liikevaihto Liikevoitto

−2,6 M€
− 6,4 M€, 2013

Liikevoiton osuus 
liike vaihdosta

−3,4 %
– 6,6 %, 2013

Oman pääoman 
tuotto

−7,1 %
– 15,3 %, 2013

Oma varaisuus- 
 aste

47,6 %
50,6 %, 2013

Netto velkaantumis-
aste (net gearing)

73,4 %
58,1 %, 2013

Sijoitetun 
pääoman tuotto

−3,5 %
– 7,6 %, 2013

Suomen Rahapaja -konserni lyhyesti

Kehityksen tiellä
Suomen Rahapaja on kehittänyt vah-
vasti toimintojaan kuluneen vuoden 
aikana. Toimintojen kehittämisellä ha-
lutaan varmistaa vahva kilpailukyky ja 
kasvupotentiaali myös tulevaisuudessa.

Käyttörahojen maailmanmarkkina 
oli alkuvuodesta hiljainen mutta elpyi 
loppuvuotta kohti, mikä näkyi tilaus-
kannan vahvistumisena. Tehokkuutta 
ja kustannussäästöjä haettiin vuoden 
aikana monin eri keinoin ja nyt voidaan 
sanoa, että käyttöraha-, aihio- ja keräi-
lytuoteliiketoiminta ovat vahvemmalla 
pohjalla kuin pitkään aikaan.

Käteisen merkitys ei ole häviämäs-
sä – esimerkiksi euroalueella käteinen 
on yhä yleisin maksutapa. Epävakai-
na aikoina vakauden merkitys korostuu 
ja luottamus käteiseen rahaan lisään-
tyy. Myös erilaiset tietoverkko häiriöt 
ovat muistuttaneet käteisen rahan 
tärkeydestä.

Suomen Rahapajan tunnettuus on 
kasvanut odotusten mukaisesti ja asia-
kaskunta laajentunut muun muas-
sa Aasiassa, Afri kassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Kotimaisesta juhlaraha-
markkinasta on tunnistettu uusi poten-
tiaali, jonka saavuttamiseksi tarvittava 
työ on käynnistetty.

Yritysvastuu näkyy vahvasti Suo-
men Rahapajan toiminnassa jatkossa-
kin. Aktiivinen tekeminen ja asioihin 
vaikuttaminen puhuttelee asiakasta ja 
synnyttää luottamusta tulevaisuuteen.
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Suomen Rahapajan vuosikertomus on kak-
siosainen. Tässä kertomusosassa kuva-
taan pääosin Suomen ja Saksan toiminto-
ja. Tilinpäätösosio kuvaa koko konsernin 
toimintoja.
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avoimemmaksi. Tehtaiden tuotannonohjaus-
järjestelmät yhdistetään lopullisesti kesän 2015 
aikana.

Aihiotehdas teki hyvän tuloksen. Toimitus-
johtajana jatkaa edelleen Jarmo Hakkarainen, 
jonka yhteistyö tehdaspäällikkö Dirk Höhnen 
ja business controller Tobias Badingin kanssa on 
tiivistä. Sekä Höhne että Bading ovat konsernin 
johtoryhmän jäseniä.

CoinTunen  
kehitys jatkuu
Viime vuoden alussa Suomen Rahapaja pilo-
toi asiakkaansa kanssa CoinTune-ominaisuu-
della varustetun kahden euron kolikon. Coin-
Tune on turvaominaisuus, joka varmistaa 
metallirahan aitouden ja tekee väärentämises-
tä entistä vaikeampaa. Pilotissa CoinTune-omi-
naisuuden soveltuvuutta testattiin myös onnis-
tuneesti keskuspankkien yleisesti käyttämillä 
autentikointilaitteilla.

CoinTune on merkittävä parannus metallira-
han turvallisuudessa. Se on myös suurin läpi-
murto metallirahamarkkinoilla moneen vuosi-
kymmeneen. Innovaatio on valtava: analogisesta 
tunnistustekniikasta siirrytään digitaaliseen.

CoinTunen tuotteistaminen on Suomen Ra-
hapajalle merkittävä innovaatio taloudelli-
sestikin. Sen on mahdollista tuoda Suomen 
Rahapajalle lii ketoimintaa, joka tasoittaa suh-
dannevaihtelujen aiheuttamia kysyntäkuoppia.

Vastuu kaikessa  
tekemisessä
Käyttörahojen markkinoiden epäterve kil-
pailu on pitkään hiertänyt toimialaa. Se vai-
kuttaa myös koko toimialan kehitykseen 
kielteisesti. Siksi Suomen Rahapaja on tarmok-
kaasti tuonut esiin näkemyksensä toimialan 
tervehdyttämistarpeesta.

Suomen Rahapaja on parin vuoden ajan teh-
nyt työtä vastuullisuuden kehittämisen eteen. 
iso 26000 -standardi otetaan käyttöön osio 
kerrallaan. Vuonna 2015 siinä käsitellään ihmis-
oikeuksia. Ne ovat tärkeitä konsernin alihan-
kintaketjujen takia. Ihmisoikeuskysymykset on 
luonnollisesti osattava nähdä myös lähempänä, 
omassa kotimaassa.

Kuluneessa vuodessa oli haasteensa, mut-
ta henkilöstön usko yritykseen on vahvistunut. 
Tilanne näyttää valoisalta. Suomen Rahapaja 

-konserni on oikealla polulla. Käteisen rahan tar-
ve ei katoa.

■● Toimitusjohtaja 
Paul Gustafsson.

Toimitusjohtajan katsaus

Oikealla polulla

Kulunut vuosi oli kokonaisuutena 
hyvä Suomen Rahapaja -konsernille. 
Tulos jäi negatiiviseksi, mutta 
toiminnan kehittymisen kannalta 
vuosi oli antoisa. Kulunut vuosi 
antaa hyvän lupauksen tulevasta.

Suomen Rahapaja -konsernin käyttökate on hyvä 
ja kassavirta on positiivinen, vaikka liiketoimin-
nan tulos on negatiivinen. Tappio on kuitenkin 
reilusti pienempi kuin edellisenä vuonna. Kulu-
vana vuonna Suomen Rahapaja hakee positiivis-
ta tulosta. Ennakkotilauksia vuodelle 2015 on jo 
alkuvuonna niin paljon, että positiivinen tulos 
näyttää hyvin todennäköiseltä.

Liiketoimintamallin kirkastamiseksi tehdyt jär-
jestelyt onnistuivat ja käyttörahat, aihiot ja keräi-
lytuotteet myydään kaikki Suomesta. Samoin ma-
teriaalihankinnat hoidetaan keskitetysti Suomesta.

Tehty työ näkyy asiakastyytyväisyystuloksis-
sa. Asiakkaat ovat havainneet muutoksen toimin-
tatavoissa ja pitävät siitä. Lähes kaikki asiakkaat 
olivat valmiit suosittelemaan Suomen Rahapajaa 
muille vastaavien tuotteiden hankkijoille. Hyvä 
tulos ei ollut yllätys, mutta se, että tyytyväisyys 
oli niin suurta, oli yllätys.

Tilauksia vuoteen 2017 asti
Käyttörahojen kysyntä oli hiljaista alkuvuonna, 
tarjouskilpailuja oli harvakseen, mutta Suomen 

Rahapaja otti vähistä osansa. Vaimea markkina 
hiljensi Suomen Rahapajan uuden tehtaan muu-
tamaksi kuukaudeksi, kunnes keväällä voitettujen 
tarjouskilpailujen myötä tuotanto käynnistettiin 
taas. Heinäkuun jälkeen tehtaalla on ollut useita 
projekteja käynnissä samanaikaisesti.

Lomautuksista huolimatta työilmapiiri on 
kääntynyt positiiviseksi. Sisäisessä kyselytutki-
muksessa tuli esiin työntekijöiden kokevan, että 
vaikeuksista huolimatta Suomen Rahapaja on me-
nossa oikeaan suuntaan.

Keräilytuotemyynti onnistui suunniteltua pa-
remmin, mikä oli ilahduttavaa.

Juhlarahojen myynti on yhä haasteellista. 
Myynnissä on tehty paljon pohjatyötä, jolla asia-
kasmäärää on kasvatettu huomattavasti. Vuoden 
2015 aikana julkaistaan kaksi paljon jo ennakkoon 
kysyttyä juhlarahaa: Jean Sibelius ja Suomalainen 
sisu.

Näkymät muuttuivat paremmaksi alkusyksys-
tä. Yhtiö voitti useita keväällä käyttörahoista teh-
tyjä tarjouksia. Ne näkyvät jo vuoden 2015 tuo-
tannossa. Uutta ja myönteistä on, että konserni 
sai vuonna 2014 useamman vuoden kestäviä so-
pimuksia. Tilauskantaa on vuoteen 2017 asti. Va-
kiintunut toimitussuhde hyödyttää niin toimitta-
jaa kuin asiakastakin.

Vantaan tehdas ja aihionvalmistus Hals-
brückessä jatkoivat toimintojensa yhtenäistä-
mistä. Halsbrückessä on tehty isoja organisaa-
tiomuutoksia, jotka muokkaavat yrityskulttuuria 

Asiakkaat ovat 
havainneet muutoksen 

toimintatavoissa ja 
pitävät siitä. Lähes 

kaikki asiakkaat olivat 
valmiit suosittelemaan 

Suomen Rahapajaa 
muille vastaavien 

tuotteiden hankkijoille.
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ei ole tarkastettu eikä niiden toimintaa valvota. 
Vaikka ne ovat saaneet paljon huomiota mediassa, 
on syytä pitää mielessä, että ne ovat edelleenkin 
erittäin pienen piirin käytössä. Huuma vaihto-
ehtojärjestelmän ympärillä on aiheuttanut rajuja 
syöksyjä vaihtoehtoisen valuutan arvolle.

Epävakaina aikoina vakauden merkitys koros-
tuu ja luottamus käyttökelpoiseen käteiseen ra-
haan lisääntyy.

Käteinen toimii häiriötilanteissa
Viime vuonna sähkö- ja tietoverkkojen häiriöt 
muistuttivat käteisen rahan käyttökelpoisuudesta. 
Myös Suomen Pankki kertoi, että eurojärjestel-
mällä on riittävästi käteistä rahaa kattamaan niin 
äkilliset kuin suuretkin tarpeet.

Kokonaan käteistalouteen ei voida eikä haluta 
palata. Silti käteinen raha on hyvä tuki selviyty-
miselle mahdollisissa häiriötilanteissa. Erityisesti 
käteisautomaattiverkon toiminnan jatkuvuus on 
elintärkeää turvata.

Niin kauan kuin sähköisiä maksupisteitä ei ole 
kaikkialla, tarvitaan käteistä.

Toimintaympäristö

Luota 
käteiseen

Lisääntynyt poliittinen epävakaus 
maailmalla sekä kokemukset 
sähkö- ja tietoverkkojen 
toimintakatkoksista muistuttavat 
käteisen rahan luotettavuudesta.

Käteismaksut säilyttävät asemansa korttimaksu-
jen ja muiden sähköisten maksutapojen rinnalla. 
Käteisen rahan ja pankkipalvelujen saatavuus ovat 
olennainen osa hyvin toimivaa rahoitusjärjestel-
mää. Keskuspankit ja valtiot toimittavat tukku-
palveluna ilman toimitusmaksua virallisia mak-

suvälineitä ja edistävät näin maksusuoritusten 
helppoutta ja turvallisuutta.

Laillinen maksuväline on 
yhteisesti sovittu ja valvottu
Laillisesta maksuvälineestä säädetään laissa. Sen 
arvon vartiointi, eli hintavakaus, on annettu kes-
kuspankin tehtäväksi. Keskuspankki huolehtii 
myös maksujärjestelmien luotettavasta toimin-
nasta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta.

Viime aikoina ovat huomiota saaneet eri yh-
teisöjen maksujärjestelmät, kuten Bitcoin. Täl-
laisten maksujärjestelmien toimintaperiaatteita 

■■ Käteinen on euroalueella yleisin virallinen 
maksutapa sekä halvin ja nopein pienissä 
maksutapahtumissa.

Huuma vaihtoehto-
järjestelmän 
ympärillä on 
aiheuttanut 

rajuja syöksyjä 
vaihtoehtoisen 

valuutan 
arvolle.
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Myynti

Myynnin uusi horisontti

Myynnille kulunut vuosi oli 
työntäyteinen ja vilkas. Asiakaskunta 
laajeni muun muassa Latinalaisessa 
Amerikassa ja Afrikassa. Kolikot eivät 
vieläkään anna periksi muoville, vaan 
kolikoiden kysyntä on kasvussa.

Suomen Rahapajan myynnissä kulunut vuosi oli 
ison sisäisen kehityksen vuosi. Myyntiorganisaa-
tion toimintatapoja on tehostettu ja yhtenäistetty. 
Kaikki tekevät asiat saman mallin mukaan. Asiat 
suunnitellaan tarkemmin, myyntiä seurataan sys-
temaattisesti, myös riskit tunnistetaan paremmin.

Uudet työtavat ovat tuoneet uuden innon teke-
miseen. Tehokas myynti on varmistanut sen, että 
vuoden 2015 keväällä tilauskantaa on jo vuoteen 
2017 asti.

Erittäin tärkeää on ollut myynnin ja tuotannon 
entisestään tiivistynyt yhteistyö ja välitön kom-
munikaatio. Myynnissä ymmärretään paremmin 
tuotannon haasteet ja ne on huomioitu entis-
tä paremmin. Parantunut yhteistyö näkyy muun 
muassa kustannussäästöinä ja toimitusvarmuu-
den paranemisena.

Suomen Rahapaja -konsernissa aihioiden kysyn-
tä oli tasaisen vireää koko vuoden. Käyttörahois-
sa kysyntä oli heikkoa ja tarjouskilpailuja ei käyty 
alkuvuonna juuri lainkaan. Siksi Vantaalla tuotan-
to oli lomautettuna lähes viisi kuukautta. Heinä-
kuussa käyttörahojenkin kysyntä piristyi ja tarjous-

kilpailut alkoivat. Samalla saatiin Vantaan tehdas 
käyntiin ja työntekijät kutsuttiin takaisin töihin.

Kilpailu on tiukkaa
Käyttörahojen ja aihioiden toimintaympäristö on 
pysynyt ennallaan. Suomen Rahapaja on keskus-
pankkien ja rahapajojen keskuudessa hyvin tun-
nettu toimittaja ja kutsutaan useimpiin tarjous-
kilpailuihin mukaan.

Suomen Rahapaja on lisännyt tunnettuuttaan 
määrätietoisella myyntityöllä potentiaalisilla uu-
silla markkina-alueilla. Näillä toimilla Suomen 
Rahapajan tunnettuus on kasvanut erityisesti 
Etelä- ja Väli-Amerikassa sekä Afrikassa.

Kilpailu tilauksista on silti kova, ja käyttöraha-
markkina hyvin haasteellinen. Useimmiten hal-
vimman hinnan tarjoaja voittaa tilauksen. Suo-
men Rahapaja pyrkii kuitenkin rakentamaan 
tuotteiden laadusta ja toiminnan luotettavuu-
desta ja vastuullisuudesta kilpailuetua kilpailu-
kykyisen hinnan rinnalle. Suomen Rahapaja on 
luotettava toimittaja, joka tekee laadukasta työtä 
tinkimättä. Sadan prosentin vastuu -ajattelu on 
sisäistetty, ja se näkyy tekemisessä.

Asiakkaan asialla
Asiakkaat ovat tehdyn asiakastyytyväisyystutki-
muksen mukaan erittäin tyytyväisiä Suomen Ra-
hapajan toimintaan. Palaute oli hyvin positiivis-
ta. Asiakkaat ovat huomanneet, että toiminta on 
parantunut kahden viime vuoden aikana. Käyttö-

Myynnissä ymmärretään 
paremmin tuotannon 

haasteet ja ne on huomioitu 
entistä paremmin. Parantunut 

yhteistyö näkyy muun 
muassa kustannussäästöinä 

ja toimitusvarmuuden 
paranemisena.

Kohti ISO 26000 
-yritys vastuustandardia
ISO 26000 -standardi  on kansain-
välinen mittapuu siitä, mitä yritysvastuu 
tarkoittaa ja mitä yritysvastuukysymyk-
siä organisaation tulisi käsitellä. Standar-
di koostuu yritysvastuun periaatteista ja 
ydinaiheista. Lisäksi keskeinen standar-
din käsite on vaikutuspiiri, jolla viitatataan 
sidosryhmien osallistamiseen.

Yritysvastuun periaatteet ovat yritys-
vastuun perusta, joka vaikuttaa kaikkeen. 
Standardissa vastuunalaisuus, avoimuus, 
eettinen toiminta, sidosryhmien intressi-
en kunnioittaminen, oikeusjärjestyksen 
kunnioittaminen, kansainvälisten toimin-
tasääntöjen kunnioittaminen sekä ihmis-
oikeuksien kunnioittaminen ovat nimetty-
jä noudatettavia periaatteita.

Syksyllä konsernin johtoryhmä ja laa-
tuvastaavat katselmoivat yleisellä tasolla, 
millä tasolla konsernin yritysvastuuasi at 
ovat suhteessa ISO 26000 -standar din 
ydinaiheisiin. Organisaation hallintota-
pa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, 
ympäristö, oikeudenmukaiset toimintata-
vat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimin-
taan osallistuminen ja yhteisön kehittä-
minen kuuluvat ydinaiheisiin.

Katselmuksen tuloksena saatiin tietoa, 
mitkä ydinaiheet ovat olennaisia ja mer-
kittäviä kestävän kehityksen kannalta.

Alkuvuodesta 2015 porauduttiin vielä 
tarkemmalla tasolla tarkastelemaan ih-
misoikeuksien ydinaihetta. Standardissa 
ydinaiheet koostuvat kysymyksistä, joi-
ta ovat huolellisuusvelvoite, ihmisoike-
uksiin liittyvät riskitilanteet, osallisuuden 
välttäminen, valitusten ratkaiseminen, 
syrjintä ja heikossa asemassa olevat 
väestöryhmät, kansalaisoikeudet ja po-
liittiset oikeudet, taloudelliset, sosiaali-
set ja sivistykselliset oikeudet sekä pe-
rusperiaatteet ja perusoikeudet työssä. 
Ihmisoikeus-ydinaiheen tarkemmassa 
tarkastelussa luotiin Suomen Rahapajal-
le toimenpidelistaus. Ihmisoikeusnäkö-
kulma integroidaan johtamisjärjestelmiin 
koko konsernissa. Lisäksi se huomioi-
daan tarkemmalla tasolla myös toimi-
tusketjun hallinnassa sekä yhteistyössä 
agenttien kanssa.

raha- ja aihioasiakkaiden mielestä Suomen Rahapa-
jan vahvuuksia ovat hyvä yhtiökuva ja kiinnostavuus 
kumppanina. Myös yhtiön ympäristövastuullisuutta 
arvostettiin.

Täydet sata prosenttia vastaajista suosittelisi Suo-
men Rahapajaa vastaavia hankintoja tekeville. Kyse-
lyyn vastasivat eri maiden keskuspankit ja rahapajat. 
Tutkimuksesta selvisi myös, että merkittävä osa vas-
taajista oli sitä mieltä, että heidän kolikkohankintan-
sa voisivat olla kasvussa seuraavan vuoden aikana.

Uusia asiakkaita Suomen Rahapajalle on tullut eri-
tyisesti Latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta.

Vastuullisuus kilpailukeinona
Suomen Rahapaja -konserni haluaa kehittyä ja uu-
siutua. Asioita ja toimintatapoja voidaan muuttaa, se 
on nähty. Suomen Rahapajan myynti pyrkii ennakoi-
maan asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan palvelujaan oi-
keaan aikaan. Aktiivinen tekeminen ja asioihin vai-
kuttaminen tuo luottamusta tulevaisuuteen.

Konserni on tehnyt paljon työtä sosiaalisen vas-
tuun ja yritysvastuun kehittämisen eteen. iso 26000 

-sertifikaattia otetaan käyttöön osio kerrallaan. Tä-
nä vuonna siitä käsitellään ihmisoikeudet. Aihioteh-
taalla Halsbrückessa otetaan keväällä käyttöön iso 
50001 -energiatehokkuus  sertifikaatti.

Vaikka tarjouskilpailut vielä ratkaistaan enimmäk-
seen hinnalla, muutos on ilmassa. Suomen Rahapajan 
vastuullisuuden teemat herättävät kiinnostusta asi-
akkaissa. Tulevaisuudessa vastuullisuus on iso kil-
pailuetu.
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Taloudellista vastuuta johdetaan 
johtoryhmästä, joka raportoi 
Suomen Rahapaja Oy:n 
toimitusjohtajalle. Taloudellisen 
vastuun toteutumista seurataan 
kuukausittain joka vuosi 
määritellyillä mittareilla.

Vastuullisuus Suomen Rahapajassa on suurelta 
osin tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaa-
mista. Pienillä asioilla on merkitystä. Tavoitteena 
on välittää ja kantaa vastuuta. Yhtiö on sitoutunut 
vähentämään hukan eli asiakkaalle arvoa tuotta-
mattomien toimenpiteiden määrää jatkuvasti. Ta-
loudellisen vastuun periaatteena on antaa rahal-
le arvoa myös huomenna. Taloudellisen vastuun 
keskeisinä kehityskohteina on pääomien hallit-
seminen, yrityksen arvon parantaminen, kannat-
tavuuden kehittäminen, seignioragen* kasvatta-
minen julkaistuista juhlarahoista ja jatkuvuuden 
turvaaminen. Taloudellisen vastuun toteutumi-
nen on kuvattu tilinpäätösosiossa.

Suomen Rahapajan veropolitiikka on osa 
yhtiön  yritys vastuuta.

Valtio ja kunnat keräävät veroja palveluiden ku-
lujen kattamiseksi. Yritykset osana yhteiskuntaa 
maksavat tuloksestaan yhteisöveroa. Suomen Ra-

hapaja kuvaa verojalanjäljellä toimintansa vero-
vaikutusta ja jakautumista eri maihin.

Suomen Rahapajan verostrategian tavoitteena 
on tukea yhtiön liiketoimintaa ja varmistaa liike-
toiminnan asianmukainen toteuttaminen myös 
verotuksen näkökulmasta. Suomen Rahapaja nou-
dattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilit-
tämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsää-
däntöä. Verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne 
liiketoiminnan perusteella kuuluvat. Yhtiö on si-
toutunut noudattamaan siirtohinnoittelussaan 
paikallisia lakeja ja siirtohinnat perustuvat julki-
sesti noteerattuihin hintoihin silloin, kun sovel-
tuva hintanoteeraus on saatavilla. Keskeistä Suo-
men Rahapaja -konsernin verojen hoidossa on 
laadukas veroilmoitusten ja muiden lakisääteis-
ten velvoitteiden hoitaminen.

Suomen Rahapaja -konserni raportoi kaikki 
maksamansa verot. Mitään ei ole rajattu pois.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääaluees-
ta: yhtiön maksamat välittömät verot (kuten tu-
lovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvo-, va-
rainsiirto- ja kiinteistöverot), yhtiön maksamat 
välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana 
palvelun tai tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä 
tilittää, kuten vakuutusmaksu- ja autovero) sekä 
yhtiön tilittämät verot (kuten ennakonpidätykset, 
lähde- ja arvonlisäverot).

1000 €

Suomen Rahapaja Oy Saxonia Eurocoin GmbH

2014 2013 2014 2013

Asiakkaat Liikevaihto 23 620 32 982 37 529 50 254

Liiketoiminnan muut tuotot 110 150 — —

Tuotot osuuksista 
osakkuusyrityksissä

8 803 — — —

Tavaroiden ja palve-
luiden toimittajat

Materiaali- ja palveluostot 21 346 25 791 23 998 37 312

Liiketoiminnan muut kulut 2 745 4 645 7 782 8 252

Henkilöstö Henkilöstökulut (sis. eläke- 
ja muut henkilösivukulut) 3 382 4 266 2 138 2 739

Julkinen sektori Verot (tuloverot) — — 556 –108

Yleishyödylliset tahot Annetut tuet ja lahjoitukset — — — —

Osakkeen omistajat Omistajille maksetut osingot — — 8 803 1 000

Rahoittajat Rahoituskulut (netto) 274 –997 –12 –24

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 4 786 –2 567 –5 760 1 035

Investoinnit 118 7 834 51 492

1000 € Suomi Saksa Espanja Norja

Tilikaudelta 
maksettavat 
välittömät verot

Tuloverot — –14 — —

Työnantajamaksut 935 406 488 91

Kiinteistöverot 85 — — 3

Muut verot — 6 35 —

Tilikaudelta 
tilitettävät verot

Palkkaverot — 271 — 199

Arvonlisäverot, myynnit 3 094 1 669 1 184 243

Arvonlisäverot, hankinnat 3 016 5 234 2 552 1 184

Valmisteverot — — 345 —

Muut verot — — — 15

Liikevaihto 23 620 41 307 13 979 5 730

Tulos ennen veroja –381 1 903 –73 –118

Henkilöstö 61 hlöä 82 hlöä 39 hlöä 9 hlöä

1000 €

Suomen Rahapaja Oy Saxonia Eurocoin GmbH

Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite

Liikevaihto 23 620 69 043 37 529 35 745

Liikevoitto –2 672 –2 497 1 885 1 972

Tapaturmataajuus (kpl / miljoona tuntia) 63 0 20 0

Pääomavirrat sidosryhmille

Verojalanjälki maittain*

Keskeiset KPI:t

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

Talous

Taloudellinen vastuu 
turvaa tulevaisuutta 7,1 

M€
7,5 
M€

4,6 
M€

1,7 
M€

Verot 
yhteensä

 Suomen Rahapaja -konserni raportoi kaikki 
maksamansa verot. Mitään ei ole rajattu pois.

* Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöksiin. Konsernin sisäiset erät sisältyvät maakohtaisiin lukuihin.
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Suomen Rahapaja Oy

Suomen
Rahapaja Oy

Saxonia
Eurocoin GmbH

Saxonia Eurocoin GmbH

Konsernin johtoryhmä

Suomen Rahapaja Oy

Saxonia Eurocoin GmbH

Hallitus

Konsernin
johtoryhmä

Ylemmät
toimihenkilöt

Toimihenkilöt

Työntekijät

Naiset Miehet

Alle 5 vuotta

2014

2013

2014

2013

5–9 vuotta

10–19 vuotta

20–29 vuotta

Yli 30 vuotta

Hallinto

Tuotanto-
työntekijät

26 % 74 %

60 % 40 %

56 % 44 %

26 % 74 %

50 % 50 %

38 % 62 %

43 % 57 %

Henkilöstön sukupuolijakauma

Työsuhteiden pituus

Koulutuspäivien määrä

 

136

233

107

145

28 %

23 %

27 %

15 %

7 %

26 %

28 %

0 %

15 %

31 %

Vuoden 2014 aikana kuljettiin 
konsernina oikeaan suuntaan, 
vaikka Vantaan lomautukset ja 
Saksan organisaatiomuutokset 
koettelivatkin organisaation 
sopeutumiskykyä.

Suomen Rahapajan Vantaan tehtaan henkilöstön 
kannalta vuosi 2014 oli poikkeuksellinen. Tuotan-
nosta kaksi kolmasosaa jouduttiin lomauttamaan 
toistaiseksi alkuvuoden aikana. Kesän aikana ko-
ko tuotanto kutsuttiin takaisin töihin keväällä 
tehdyn tarjouksen muuttuessa tilaukseksi.

Ennen töiden käynnistämistä yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa pidettiin kaksi työ-
pajaa, joissa sekä lomautetut että töissä olleet 
saivat purkaa tuntojaan omissa ryhmissään. Se 
osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Työt alkoivat 
sujuvasti.

Vantaalla tuotannon moniosaaminen on ke-
hittynyt ja liikkuvuus eri tehtävien välillä lisään-
tynyt. Tuotannossa on aina ollut paljon kykyä ja 
työntekijät ovat hallinneet useampia työtehtäviä, 
minkä hyödyntämiseen on nyt löydetty toimivia 
malleja. Moniosaamisen kehittämistä jatketaan, 
sillä se tukee tuotannon joustavuutta ja tehok-

kuutta. Tulevaisuudessa moniosaamisen kehit-
täminen tulee olemaan tärkeämmässä roolissa 
myös Halsbrücken tehtaalla. 

Uutta osaamista Halsbrückessa
Henkilöstön kehittämisen kannalta Halsbrücken 
aihiotehdas on ollut konsernissa ilon aihe. Fit 
for the Future on tehtaan oma kehityshanke, joka 
aloitettiin jo vuonna 2014, mutta se jatkuu vuo-
den 2015 ajan. Laaja hanke koostuu useammasta 
alaprojektista, joiden projektiryhmät kehittävät 
muun muassa johtamisen ja osaamisen kehittä-
misprosesseja sekä yhteistyötä läpi organisaation. 
Hankkeen myötä organisaatiorakennetta selkey-
tetään ja esimiesresursseja lisätään. Hanke on ol-
lut myös luonnollinen tapa yhtenäistää käytäntöjä 
Vantaan ja Halsbrücken välillä.

Hankkeeseen sisällytetyt kehittämisprojek-
tit on valittu haastattelemalla henkilöstöä laajal-
ti ja henkilöstön edustaja on mukana hankkeen 
ohjausryhmässä. Henkilöstö on hyvin sitoutu-
nut hankkeeseen ja sen kulkua seurataan yhdessä 
säännöllisesti.

Vastuuta ja Lean-filosofiaa
Sisäinen viestintä oli konsernin yhteinen, hen-
kilöstökyselyn palautteeseen perustuva kehit-

Henkilöstö

Yhdessä tekemisen vuosi

tämiskohde vuonna 2014. Uuden kyse-
lyn myötä voitiin syksyllä todeta, että 
kehittämistyössä oli onnistuttu, mutta 
asia vaatii työstämistä ja hyvien käytän-
töjen hakemista edelleen. Syksyn henki-
löstökyselyssä merkittävää oli avointen 
vastaus ten tuoma palaute siitä, että hen-
kilöstö kokee Suomen Rahapajan olevan 
matkalla oikeaan suuntaan. Jatkossa pyri-
tään löytämään keinot vastausinnokkuu-
den kasvattamiseksi myös Halsbrückes-
sa, jotta kehittämistyö pystyttäisiin vielä 
paremmin ohjaamaan oikeisiin kohtiin 
myös siellä. 

Siinä missä Halsbrücke jatkaa vuonna 
2015 Fit for the Future -hankkeen parissa, 
on Vantaalle suunnitteilla työn tekemi-
sen kehittämishanke, jossa yhdistetään 
sadan prosentin vastuu -ajattelua ja Le-
an-filosofiaa asiakaslähtöisyys huomioi-
den.

Vaikka vuosi oli raskas henkilöstölle, 
asiat ovat menneet eteenpäin. Erityisen 
hienoa on, että henkilökunta kokee teh-
tyjen asioiden vievän koko konsernia yh-
dessä oikeaan suuntaan ja tulevaisuus on 
toiveikas.

Syksyn henkilöstö-
kyselyssä merkittävää 
oli avointen vastausten 
tuoma palaute siitä, 
että henkilöstö kokee 
Suomen Rahapajan 
olevan matkalla 
oikeaan suuntaan.
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88 %

894

166

4,8

71% 997 263 3,2

Pinnoitettu-
jen aihioiden
osuus tuo-
tannosta

Sähkön-
kulutus
kWh / tonni

Maakaasun
kulutus
kWh / tonni

Veden-
kulutus
m³ / tonni

18 %

63 %

13 %

6 %

40 %
43 %

E
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0 %
5 %

12 %

595

41*

15

Kuljetusmuodot toimituksissa 2014

Jätteen kierrätys- ja
hyötykäyttöosuudet
Suomen Rahapaja Oy

Luonnonvarojen kulutus
aihiotonnia kohden
Saxonia Eurocoin GmbH

Merirahti

Maantie

Lentorahti

Kuljetuksen hiilidioksidi-
päästöt eri kuljetus-
muodoissa
(g/tonnikilometri)
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2014

2013

2014

2013

1 %

0 %

11 %

39 %

88 %

61 %

* Puoliperävaunu

Suomen
Rahapaja Oy

Saxonia
Eurocoin GmbH

Vuoden 2014 aikana on 
rakennettu pohjaa, joka näkyy 
kaikessa tekemisessä tulevina 
vuosina. Käyttöraha-, aihio- ja 
keräilytuoteliiketoiminta ovat 
vahvempia kuin pitkään aikaan.

Käyttörahojen maailmanmarkkinassa oli hyvin 
odot tavat tunnelmat vuoden 2014 alussa. Tar-
jouskilpailuja ei juuri ollut, ja Vantaan tehtaan 
käyttörahatuotanto oli lomautettuna lähes ko-
konaan viisi kuukautta. Heinäkuussa henkilöstö 
kutsuttiin töihin, kun keväällä tehdyt tarjoukset 
muuttuivat tilauksiksi.

Syksyllä markkina vilkastui entisestään. Suo-
men Rahapaja voitti useita tarjouskilpailuja uu-
silta alueilta kuten Latinalaisesta Amerikasta ja 
Afrikasta. Vuoden 2015 alussa sekä aihioliiketoi-
minnassa että käyttörahoissa tilauskantaa on jo 
pitkälle vuoteen 2017 asti. Aihioliiketoiminnas-
sa Halsbrückessa, tilauskanta vuodelle 2015 alkoi 
täyttymään jo syksyllä, mistä syntyi positiivisia 
haasteita kapasiteetin joustavuuden kehittämi-
seen sekä projektinhallintaan. 

Keräilytuoteliiketoiminta on nopeasyklistä ti-
lauksesta toimitukseen ja vaatii tehokkaita se-
kä joustavia prosesseja. Keräilytuotteissa kierrot 
ovat nopeita, mutta Lean-filosofian avulla siinä-
kin on onnistuttu siirtymään tilausohjautuvaan 
tuotantoon.

Suomen Rahapajan uusi toimintamalli, jossa 
tieto kulkee nopeasti tuotannon ja myynnin vä-
lillä, soveltuu hyvin niin pitkien, useita kuukausia 
kestävien, kuin nopeiden, lyhytkestoisten projek-

tien läpiviemiseen. Yhteistyötä koordinoi projek-
tipäällikkö. Mallilla on saatu merkittäviä paran-
nuksia kustannusten hallintaan ja aikatauluihin. 
Entisestään parantunut toimitustäsmällisyys joh-
tuu myös uudesta tehtaasta, jossa toiminta on 
selkeää ja materiaalivirrat tehokkaita.

Lisää tehokkuutta
Vuonna 2015 Suomen Rahapaja haluaa olla entistä 
kustannustehokkaampi. Siihen liittyy muun mu-
assa täsmällinen markkinahintatietoisuuden ym-
märtäminen raaka-aine- ja valmistuskustannus-
ten osalta sekä projektihallinta. Vuoden alussa 
otettiin käyttöön uusi hinnoittelumalli, jossa hin-
noittelu on keskitetty Suomeen.

Tehtaissa pyritään mahdollisimman korkeaan 
käyttöasteeseen. Tuotanto ennakoi projektien vä-
liin jäävät aukot ja kertoo niistä ajoissa myyntiin. 
Myynti puolestaan katsoo, sopivatko ne jollekin 
asiakkaalle. Myynnin ja tuotannon yhteistyö on 
toiminut erinomaisesti.

Aihiotehtaalla jatketaan sopimusvalmistaja-
mallin käyttöä. Kaikki materiaalihankinnat teh-
dään Suomesta ja materiaali toimitetaan Saksaan.

Aihiomarkkinoilla hinta ja toimitusvarmuus 
ovat keskeisiä tekijöitä yhtiön hyvän maineen 
ohella. Siksi Suomen Rahapaja on kehittänyt toi-
mittajaverkostoaan ja hakee parhaan mahdollisen 
materiaalihinnan jokaiseen projektiinsa.

Uudet tekijät Saksassa
Aihiotehtaalla Halsbrückessa käytiin läpi iso or-
ganisaatiomuutos. Organisaation ylin johto vaih-
tui lähes kokonaan. Dirk Höhne on Saksan teh-
daspäällikkö, hänen työparinaan toimii business 

■■ Saxonia Eurocoinin kuljetuksiin vaikuttaa sijainti 
Keski-Euroopassa, jossa toimitetaan paljon rekoilla 
Euroopan mantereelle, eivätkä satamat ole yhtä lä-
hellä kuin Suomessa.

Tuotanto

Tehokkuutta ja 
kustannussäästöjä

Alle 8 %

6 %
5 %, 2013

Sekajäte

Yli 16 %

18 %
23 %, 2013

Sekametallin  
materiaali kierrätys

Yli 80 %

86 %
83 %, 2013

Hyötykäyttö-
prosentti

Ympäristö-
tavoitteet ja 
mittarit
Luvun yllä tavoite 
vuodelle 2014
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Sertifioitua turvallisuutta 
Vantaalla
Suomen Rahapajan  käyttöraha- ja aihioasi-
akkaat ovat valtioiden keskuspankkeja. Asiak-
kaat odottavat Suomen Rahapajalta ehdotonta 
turvallisuutta. Suomen Rahapaja on määritellyt 
yritysturvallisuuden yhdeksi keskeisimmistä asi-
akkaan luottamuksen rakentajista.

Suomen Rahapajan turvallisuuspäällikkö 
Jussi Kriikku kertoo, että turvallisuus on yksi toi-
minnan lähtökohdista ja siihen on panostettu 
paljon. Suomen Rahapajan vuonna 2013 käyt-
töönottamissa uusissa toimi- ja tuotantotiloissa 
on turvallisuustekijät huomioitu erittäin tarkasti. 
Perusteellinen riskianalyysi tehdään vuosittain.

Ja nyt Suomen Rahapajalla on käytössä 
kansainvälinen logistiikan ja varastonhallinnan 
sertifikaatti, TAPA (Transported Asset Protection 
Association) FSR.

”Meille on myönnetty auditoinnin perusteella 
A-luokan TAPA FSR-sertifikaatti, joka ohjaa lo-
gistiikan ja varastonhallinnan prosesseja monella 
tasolla. Sertifikaatissa on huomioitu turvallisuus 
niin rakenteellisen, henkilöihin liittyvän, teknisten 
järjestelmien sekä asiakirjojen ja materiaalin seu-
rannan näkökulmasta”, Jussi Kriikku kertoo.

Vuoden 2016 aikana sertifikaattia haetaan 
myös Suomen Rahapajan Saksan Halsbrücken 
aihiotehtaalle, jolloin TAPA FSR -sertifioitu kulje-
tusketju on aukoton.

”Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tuotteen kul-
jetuksen ja varastoinnin turvallisuutta voidaan 
seurata yksityiskohtaisesti tuotantoprosessin 
alusta aina tuotteen luovuttamiseen asiakkaalle 
saakka”, Jussi Kriikku jatkaa.

Suomen Rahapaja toimii tiiviissä yhteistyös-
sä turvallisuusalan viranomaisten kanssa ja hioo 
jatkuvasti valmiutta ennakoida ja kohdata erilai-
sia turvallisuusuhkia. Henkilökuntaa koulutetaan 
työturvallisuusasioissa säännöllisesti.

controller Tobias Bading. He ovat myös konsernin 
johtoryhmässä. Aihiotehtaan toimitusjohtajana 
jatkaa Jarmo Hakkarainen.

Vuoden tärkein henkilöstön kehityshan-
ke Halsbrückessa oli Fit for the Future, jossa on 
henkilöstöä haastattelemalla haettu tärkeim-
mät kehityskohteet. Muun muassa aihiotehtaan 
vuoro vastaavakäytäntöjä kehitetään hankkeen tu-
loksena vuoden 2015 aikana.

Kaikki yhteiseen järjestelmään
Suomessa käytetyn toiminnanohjausjärjestelmän 
integrointi koko konsernin käyttöön eteni vuoden 
2014 aikana hyvin. Sen eteen on tehty paljon työtä, 
ja kesällä 2015 koko tuotanto ja varastohallinta on 
yhdessä järjestelmässä. Yhteinen järjestelmä tuo 
läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta toimintaan.

Aihioiden laadunvalvontaan tehtiin vuoden lo-
pulla iso investointi, uusi laadunvalvontakamera-
järjestelmä. Aihiot tarkastetaan kameralla ennen 
pakkausta. Uusi kamera erottaa entistä parem-
min ja nopeammin laatuvirheet, jolloin hukka mi-
nimoidaan. Konserni myös rekrytoi Saksasta laa-
tupäällikön joka vastaa aihioiden, käyttörahojen ja 
keräilytuotteiden laadusta. Hänen tehtävänään on 
integroida konsernin laatujärjestelmät.

Saksassa energiatehokkuutta palkitaan vero-
helpotuksilla. Halsbrückessa on tehty pitkään 
töitä, jotta tuotannossa ja kiinteistöissä täytetään 
iso 50001 -energiatehokkuussertifikaatin vaati-
mukset. Huhtikuussa 2015 sertifikaatti otetaan 
käyttöön aihiotehtaalla.

Suomen Rahapajan kehittämä CoinTune-turva-
ominaisuus on mullistavin innovaatio, mitä käyt-
törahoissa on tapahtunut viimeisen 20 vuoden 
aikana. Projektin jatkokehitys on käynnissä, ja nyt 
sille haetaan lisää markkinoita.

Suomen Rahapaja on näyttänyt, että se on ke-
hityksen kärjessä kaikessa tekemisessään.

Saksassa energiatehokkuutta 
palkitaan verohelpotuksilla. 

Halsbrückessa on tehty pitkään töitä, 
jotta tuotannossa ja kiinteistöissä 

täytetään ISO 50001 -energia-
tehokkuus sertifikaatin vaatimukset.
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Juhlarahat

Juhlitaan 
rahalla

Juhlarahalla juhlitaan tärkeää 
päivää, henkilöä tai asiaa. Kauniiden 
muistojen päiviä on kaikkien 
elämässä. Juhlarahamyynti 
on kasvun tiellä.

Viime vuonna Suomen Rahapaja julkaisi yksitois-
ta erilaista juhlarahaa. Aiheina olivat maa kuntien 
eläimet, Pohjolan luonto, lukutaito, ensimmäi-
nen markka ja numismatiikka, ku vanveistäjä Emil 
Wikström, muotoilija Ilmari Tapiovaara sekä tai-
teilija Tove Jansson.

Suomen Rahapaja valmistaa valtiovarainminis-
teriön asetuksesta suomalaiset juhlarahat. Peri-
aatteessa kuka tahansa voi ehdottaa juhlarahan ai-
hetta, mutta päätöksen julkaistavasta juhlarahasta 
tekee aina valtiovarainministeriö.

Juhlarahat ovat olleet haasteellisia myydä. Viime 
vuonna juhlarahojen myynti uudistettiin. Strategia 
tarkistettiin, asiakasrekisterit uusittiin ja uutiskir-
jeen tilaajamäärä onnistuttiin moninkertaistamaan 
ja uutiskirjeestä saatiin tehokas myyntiväline.

Toimenpiteet onnistuivat. Juhlarahaliiketoi-
minnan tulos ei vielä ole positiivinen, mutta 

sen kannattavuus on parantunut huomattavasti. 
Myynti jäi vain hiukan asetetuista tavoitteista.

Onnistumisen taustalla on tulosorientoitunut 
ja suunnitelmallinen tekeminen. Myynnin, mark-
kinoinnin ja tuotannon läheinen yhteistyö on he-
delmällistä ja innostunutta. Myynnillä ja markki-
noinnilla on nyt vahva pohja tekemiseensä.

Iso potentiaali
Juhlarahan ostajat ovat numismaatikkoja tai ke-
räilijöitä. He ostavat rahan yleensä omaan käyt-
töön. Heille rahan arvonnousu, aihe ja edullinen 
hinta ovat tärkeimmät juhlarahan valintakritee-
rit. Myös vähäinen lyöntimäärä ilahduttaa keräili-
jää. Nämä nykyasiakkaat ovat Suomen Rahapajan 
juhlarahojen myynnin ja markkinoinnin peruskivi.

Suomen Rahapajan teettämä tutkimus osoit-
ti, että juhlarahoille on olemassa iso joukko po-
tentiaalisia asiakkaita, jotka eivät vielä ole osta-
neet juhlarahoja, mutta voisivat harkita niiden 
ostamista.

Tämän suhteellisen nuoren joukon löytämi-
nen ja aktivoiminen on juhlarahojen myyntitii-
mille tärkeä tehtävä. Potentiaaliset asiakkaat os-
taisivat mieluiten juhlarahoja lahjaksi, kunhan 

juhlaraha on selvästi lahja. Pelkkä kiiltävä raha ei 
riitä. Juhlarahan pitää olla lähempänä käyttöesi-
nettä, esimerkiksi korua.

Viime vuoden lopulla perustettiin juhlarahojen 
palauteryhmä, jonka kanssa on tarkoitus yhdessä 
aktiivisesti kehittää toimintaa. Ryhmässä on alle 
kymmenen henkilöä, jotka harrastavat keräilyra-
hoja. He antavat palautetta juhlarahaliiketoimin-
nasta ja saavat myös kertoa mielipiteensä vuoden 
2017 juhlarahoista.

Sibeliusta ja sisua
Vuoden 2015 juhlarahojen aiheista tehtiin en-
simmäistä kertaa tutkimus. Aiheet ovat nyt 
helposti lähestyttäviä ja tuttuja. Vuoden aika-
na juhlarahan saavat muun muassa Jean Sibe-
lius, suomalainen sisu, Akseli Gallen-Kallela ja 
Tapio Wirkkala.

Lisäksi yhdessä useiden Euroopan maiden 
kanssa julkaistaan 70 rauhan vuotta Euroopassa 

-juhlarahoja. Toisen maailmansodan päättymises-

tä Euroopassa tulee vuonna 2015 kuluneeksi 70 
vuotta.

Uudet myyntikanavat
Asiakastyytyväisyyskyselyssä sekä verkkokau-
pan asiakkaat että jälleenmyyjät ovat hyvin 
tyytyväisiä juhlarahaliiketoiminnan uuteen ta-
paan toimia. Asiakkaiden kasvu näkyi jo tut-
kittujen määrässä, joka oli kahdessa vuodessa 
moninkertaistunut.

Jälleenmyyjiltä Suomen Rahapaja sai erityistä 
kiitosta palveluhalukkuudesta ja asiantuntevuu-
desta. Verkkokauppa-asiakkaat pitivät Suomen 
Rahapajan yhtiökuvaa, pakkauksia sekä ostami-
sen ja toimitusten turvallisuutta verkkokaupan 
menestystekijöinä.

Juhlarahojen toimintaympäristö vaatii vielä 
työtä. Juhlarahat pitää saada helposti ostettavik-
si, asiakkaiden ulottuville. Viime vuonna Suomen 
Rahapaja testasi juhlarahojen myyntiä tavarata-
loissa. Kokeilu oli hyvin lupaava.

■● Vastakkaisella sivulla: Vasemmalla Muumien luojan Tove Jansson -juhlaraha. Yllä kultainen Ensimmäinen mark-
ka ja numismatiikka -juhlaraha, jonka alla lasivitriinissä Lukutaito-juhlaraha. Tällä sivulla: Vasemmalla Pohjolan 
luonto -sarjan Erämaa- ja Vedet-juhlarahat. Keskellä Maakuntien eläimet -sarjan Savon Kuikka-juhlaraha ja Ahve-
nanmaan Merikotka-raha. Oikealla Ilmari Tapiovaaran juhlaraha sekä rahariipuksessa että pakkauksessaan.
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Hallinnointiperiaatteet ja hallinto

Vahvasti suomalainen

Suomen Rahapaja Oy on Suomen 
valtion omistama osakeyhtiö 
vuodesta 1993, jolloin yhtiön 
kansainvälistyminen alkoi. Suomen 
Rahapajalle vientitoiminta on 
elinehto ja se onkin tällä hetkellä 
maailman johtava kolikkojen viejä.

Yhtiön hallinnossa pyritään yksinkertaisiin, pel-
kistettyihin ja selkeisiin ratkaisuihin. Hyvin hoi-
dettu ja läpinäkyvä hallinnointi on osa yhtiön 
vastuullisuutta.

Hallinnoinnin periaatteet
Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa on 
määritelty yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset 
tehtävät, keskinäiset suhteet, palkitseminen, si-
säinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskien hal-
linta ja tilintarkastus.

Sovellettavat säännökset
Suomen Rahapaja Oy on suomalainen osakeyh-
tiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa nouda-
tetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. 
Lisäksi Suomen Rahapaja Oy noudattaa soveltu-
vin osin vuonna 2009 voimaan tullutta Arvopa-
perimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia.

Konsernirakenne
Suomen Rahapaja -konsernin johtamisessa py-
ritään yksinkertaisiin, pelkistettyihin ja selkei-
siin ratkaisuihin. Suomen Rahapaja -konsernis-
sa valmistetaan raha-aihioita, käyttörahoja ja 
juhlarahoja. Suomen Rahapaja -konserniin kuu-
luvat sataprosenttisesti Suomen Rahapaja Oy 
ja Saxonia EuroCoin GmbH. Suomen Rahapa-

ja Oy on Saxonia EuroCoin GmbH:n emoyh-
tiö. Lisäksi norjalainen Det Norske Myntverket 
sekä espanjalainen Ceco sa ovat osa konserni- 
rakennetta.

Lain edellyttämiä Suomen Rahapaja -konser-
nia johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapa-
ja Oy:n yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, se-
kä tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat. 
Suomen Rahapaja Oy:n toimi tusjohtaja esittää ty-
täryhtiöiden sekä muiden konserniyhtiöiden hal-
litusten jäsenet emoyhtiön hallituksen päätettä-
väksi ottaen huomioon, että lain edellyttämien 
johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivi-
sen liiketoi minnan johtamista tukien.

Operatiivisesti Suomen Rahapaja -konsernin 
liiketoimintoja johtaa yhtiön johtoryhmä, jonka 
jäsenet raportoivat Suomen Rahapaja Oy:n toimi-
tusjohtajalle. Tytäryhtiöiden operatiivisesta joh-
tamisesta vastaavat yhtiöiden toimitusjohtajat, 
jotka raportoivat yhtiöidensä hallituksille.

Yhtiökokous
Suomen Rahapaja -konsernissa ylin päätöksen-
tekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. 
Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen 
mukaan kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle 
osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella viimeis-
tään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsi-
nainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hal-
lituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun 
mennessä joko yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

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

Hallitus
Suomen Rahapaja Oy:n hallitukseen kuuluu vä-
hintään kolme ja enintään seitsemän yhtiöko-

kouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsen-
tä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee 
yhtiökokous.

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuus-
sa Suomen Rahapajan johtamisesta ja valvonnas-
ta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyk-
sensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.

Hallitus toimii corporate governance -suositus-
ten mukaisena riippumattomana elimenä, jon-
ka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia 
päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontateh-
täväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että var-
mistetaan yhtiön arvon nousu pitkällä aikavälillä. 
Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettä-
vissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. 
Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii 
hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti.

Hallitus päättää konsernissa noudatettavis-
ta keskeisistä toimintapolitiikoista ja asioista, 
jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria 
ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konser-
nin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erik-
seen määrittelee käsiteltäväkseen ja päätettä-
väkseen. Hallituksen päätehtävät on kerrottu 
työjärjestyksessä.

Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan 
vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa joh-
don palkitseminen.

Suomen Rahapaja Oy:n  
toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja tekee itse ja konsernin johtoryh-
män tukemana päätöksiä hallituksen määrittele-
mien valtuuksien puitteissa ja muilta osin valmis-
telee Suomen Rahapaja Oy:n hallitukselle tehtäviä 
esityksiä.

Toimitusjohtaja
1 On vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäi-

sestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osake-
yhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti.

2 Raportoi hallitukselle.
3 Vastaa konsernin strategian ja toimintasuun-

nitelmien valmistelusta ja esittelystä hallituk-
selle hyväksyttäväksi.

4 Informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toi-
minnasta ja taloudellisesta tilasta.

5 Esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, 
ellei esittelyä anneta vastaavan liiketoiminta-
johtajan tai asiantuntijan tehtäväksi.

Suomen Rahapaja  
-konsernin johtoryhmä
Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toi-
mitusjohtajaa tämän työssä ja kokoontuu toimi-
tusjohtajan kokouskutsussa mainitsemassa ko-
koonpanossa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien 
asioiden mukaan.

Konsernin johtoryhmä
1 Varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt pää-

tökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön 
organisaatiossa.

2 Tekee ehdotuksia Suomen Rahapaja -kon-
sernin strategian kehittämisestä hallituksen 
hyväksyttäväksi.

3 Avustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjoh-
tajaa valmistautumaan Suomen Rahapaja Oy:n 
hallituksen kokouksiin ja selvittämään kaikkia 
toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia 
asioita.

4 Edistää aktiivisesti toimialojen välistä yhteis-
työtä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehit-
tämistoimista konsernin johtamisessa.

Yhtiön hallinnossa pyritään yksinkertaisiin, 
pelkistettyihin ja selkeisiin ratkaisuihin. 

Hyvin hoidettu ja läpinäkyvä hallinnointi 
on osa yhtiön vastuullisuutta.
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Keskuslaboratorio, vanhempi tutki-
ja 1980–1986. Hallituksen kestävän 
kehityksen työryhmän jäsen, edana 
(European Disposables and Nonwo-
vens Association) 2009–2014; halli-
tuksen jäsen, PaperImpact (European 
Speciality Paper Manufacturers’ As-
sociation) 2010–2013; PaperImpact-
yhdistyksen yhteiskuntasuhteiden 
(ympäristö) ja lainsäädäntökomitean 
puheenjohtaja vuodesta 2009–2013; 
Paperi-insinöörit ry:n jäsen vuodes-
ta 2008. 
■● Suomen Rahapajan hallituksen jä-

sen 2011–

Hanna Sievinen 
s. 1972, ktm, ma in 
International Business
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: Cinia Oy:n hallituksen 
jäsen 2015-
■● Keskeinen työkokemus: Itsenäinen 

neuvonantaja, 2014-, Nokia, Chief 
Restructuring Officer, 2012–2014, 
Nokia, Vice President, North Europe, 
Nokia, toimitusjohtaja Nokia GmbH 
2010–2011 Nokia, Strategia- ja liike-
toiminnankehitysjohtaja 2008–2010, 
Nokia, Strategia, prosessi- ja laatu-
johtaja Intia 2006–2007, Nokia, joh-
taja, Yhtymästrategia 2004–2006, 
Nokia, markkinoinnin- ja tarjooman-
suunnittelupäällikkö 2004, Nokia, 
päällikkö, Yrityskaupat 2000–2004; 
Skandinaviska Enskilda Banken, luot-
toanalyytikko 1999–2000, Enskilda 
Securities, analyytikko Investment 
Banking & Corporate Finance 1997–
1999.
■● Suomen Rahapajan hallituksen jä-

sen 2012–

Hallituksen kokoukset 2014
Hallitus kokoontui tilikauden aikana 
kymmenen kertaa. Hallituksen jäsen-
ten kokouksiin osallistumisprosentti 
oli 100.

Hallituksen 
puheenjohtaja 2014

Pentti Kivinen 
s. 20.8.1943, otl
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: Lasten Päivän Säätiön 
hallituksen puheenjohtaja, Kansal-
lissäätiön hallituksen puheenjohta-
ja, Yksityisyrittäjäin Säätiön hallituk-
sen puheenjohtaja, Snellman-säätiön 
hallituksen varapuheenjohtaja, Suo-
men Kansallisoopperan hallituksen 
jäsen, Suomen Messusäätiön asia-
mies
■● Keskeinen työkokemus: Suomen 

Messut Osuuskunta, toimitusjohtaja 
1993–2011, Tukkukauppojen Oy, pää-
johtaja 1985–92, Rautakonttori Oy, 
toimitusjohtaja 1977–84, Suomen 
Tukkukauppiaiden Liitto, lakimies 
1969–71, johtaja 1971–77.
■● Suomen Rahapajan hallituksen pu-

heenjohtaja 2009–, hallituksen jäsen 
2008–

Hallituksen 
varapuheenjohtaja 2014

Harry Linnarinne 
s. 23.2.1965, tekniikan 
tohtori, ktm
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: Darekon Oy:n hallituk-
sen jäsen.
■● Keskeinen työkokemus: Stena Re-

cycling Finland, toimitusjohtaja 2015-
, Sisäsuomi Oy, toimitusjohtaja 2012, 
Outotec Oyj, liiketoiminnan kehitys-
johtaja 2007–2010, Finpro Aasian 
johtaja (Japani) 2005–07, Nokia Oyj, 

Yhtiön johto

Konsernin hallitus
Yhtiön johto

Konsernin 
johtoryhmän jäsenet

Paul Gustafsson 
Toimitusjohtaja 
s. 10.8.1955, DI  
Suomen Rahapajalla 2003–

 

Tobias Bading 
s. 4.9.1980, Dipl.-Wi.-
Ing., Business Controller, 
Halsbruecke  
Suomen Rahapajalla 2014–
 

Jarmo Hakkarainen 
s. 3.3.1971, insinööri (amk), 
cto  
Suomen Rahapajalla 2011–

 

Dirk Höhne 
s. 28.2.1970, Dr.-Ing., 
Plant Manager, 
Halsbruecke  
Suomen Rahapajalla 2013–

Juha Hörkkö 
s. 26.7.1962, ktm, cfo  
Suomen Rahapajalla 2006– 

 

Henna Karjalainen 
s. 8.6.1967, fm, 
Viestintäjohtaja  
Suomen Rahapajalla 2009– 
 
 

Sirpa Kuusirati 
s. 21.4.1971, ktm 
Myyntijohtaja  
Suomen Rahapajalla 2013–

 

Heli Säilä 
s. 28.3.1975, ba, bba 
Henkilöstöjohtaja  
Suomen Rahapajalla 2011–

erilaisissa johdon tehtävissä (Suomi, 
Puola) 1998–2002.
■● Suomen Rahapajan hallituksen va-

rapuheenjohtaja 2009–

Hallituksen 
jäsenet 2014

Riitta Mynttinen 
s. 1960, insinööri, mba
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: Tikkurila Oyj:n halli-
tuksen jäsen 2011– ja Tikkurila Oyj:n 
tarkastusvaliokunnan jäsen 2012–.
■● Keskeinen työkokemus: Minerals 

Technologies nv, Vice President Glo-
bal Paper Business 2009–14. Mine-
rals Technologies nv, Vice President 
smi Europe, 2005–09. Rohm and 
Haas Company, erilaisissa kaupalli-
sissa, markkinoinnin, integraation ja 
liiketoiminnan johtotehtävissä 1998–
2005. Ferro Corporation, markkinoin-
tipäällikkö 1996–98.
■● Suomen Rahapajan hallituksen jä-

sen 2010–

Kalevi Alestalo 
s. 1947, vtm
■● Valtioneuvoston kanslia, Finanssi-

neuvos.
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: Cinia Oy:n ja Tapio 
Oy:n hallituksen jäsen
■● Keskeinen työkokemus: Valtio-

neuvoston kanslian Omistajaohjaus-
osasto, Finanssineuvos 2007-, Lii-
kenne- ja viestintäministeriö (lvm), 
Liiketoiminta- ja omistajaohjausyksi-
kön päällikkö, Finanssineuvos 2000–
2007, lvm neuvotteleva virkamies 

ja eri tehtäviä liikelaitos- ja yhtiö-
asioissa 1988–2000. Tilastokeskus 
(tk), Yritystilastotoimiston päällikkö 
1983–1988, tk, eri tehtäviä talousti-
lastoissa 1971–1983.
■● Suomen Rahapajan hallituksen jä-

sen 2013–

Anssi Pihkala 
s. 27.4.1963, vt
■● Hansel Oy, toimitusjohtaja
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: –
■● Keskeinen työkokemus: Hansel Oy, 

toimitusjohtaja 2005-, Hansel Oy, 
lakiasiainjohtaja 2003–2005, Suo-
men Kuntaliitto, lakimies 1997–2003, 
Asianajotoimisto Koivuhovi, lakimies 
1994–97.
■● Suomen Rahapajan hallituksen jä-

sen 2008–

Anna Maija Wessman 
s. 27.10.1958, tekniikan 
lisensiaatti
■● Keskeiset samanaikaiset luotta-

mustehtävät: - 
■● Keskeinen työkokemus: Ahlstrom 

Oyj, kestävän kehityksen johta-
ja 2008–2014, Ahlstrom Sales Hel-
sinki Oy (entinen Ahlstrom Nor-
dic Oy), toimitusjohtaja ja Ahlstrom 
Sales llc, hallituksen puheenjoh-
taja 2002–2008; Ahlstrom Atlan-
ta Inc, Ahlstrom Paper Group Bos-
ton Inc, toimitusjohtaja 1998–2001; 
International Paper Company, joh-
taja, tuotekehitys 1993–1998; Jaak-
ko Pöyry Consulting Inc, vanhem-
pi konsultti 1990–1993; Kymmene 
Oy, Voikkaan paperitehdas, tuoteke-
hityspäällikkö 1986–1990; kcl, Oy 
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5 Johtoryhmä valvoo liiketoiminnan kehitystoi-
mintoja. Päivittäinen kehittäminen on liiketoi-
minta-alueiden johdon vastuulla. Pitkäaikaiset 
kehittämishankkeet ja liiketoiminta-alueiden 
erikseen tehtäväksi antamat hankkeet joh-
detaan toimitusjohtajan ja/tai johtoryhmän 
toimesta.

6 Kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta noin 
kerran kuukaudessa.

Tytäryhtiöt
Suomen Rahapaja Oy:tä tytäryhtiöiden yhtiöko-
kouksissa edustaa Suomen Rahapaja Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä hen-
kilö. Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ni meää 
emoyhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Kunkin tytäryhtiön hallituksen puheenjohta-
ja vastaa siitä, että tytäryhtiön hallituksessa vah-
vistetaan lain edellyttämällä tavalla ne tarvitta-
vat päätökset, joilla toteutetaan Suomen Rahapaja 
Oy:n hallituksen, Suomen Rahapaja Oy:n toimi-
tusjohtajan ja konsernin johtoryhmän tämän cor-
porate governance -ohjeistuksen mukaisesti teke-
mät päätökset.

Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvien ty-
täryhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan teh-
tävänä on normaalin toimialan liiketoimintavas-
tuun ja raportointivastuun lisäksi:
■● Vastata, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen 

määräyksiä ja konsernihallinnon ohjeita.
■● Vastata, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa 

koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia sekä 
vastata lainsäädännön seurannasta ja siihen 
liittyvien muutosten informoimisesta oman 
liiketoiminta-alueensa johtajalle sekä Suomen 
Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle.

■● Huolehtia, että kaikki Suomen Rahapa-
ja Oy:n toimitusjohtajan määräämät tehtävät 
suoritetaan.

Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia osak-

kaita, noudatetaan pääsääntöisesti edellä kuvat-
tua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin osak-
kaiden oikeudet, yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen 
osakassopimuksen määräykset.

Johdon palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkkiot. Hallituksen pu-
heenjohtajan palkkio on 2 800 euroa, varapu-
heenjohtajan 1 970 euroa ja hallituksen muiden 
jäsenten palkkiot 1 400 euroa kuukaudessa. Ko-
kouspalkkiona maksetaan 600 euroa kustakin 
hallituksen kokouksesta.

Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot. Toimi-
tusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksetta-
va kuukausipalkka, joka vuoden 2014 lopussa oli 
luontoisetuineen 17 952 euroa, lisäksi tulosta-
voitteisiin sidottu palkkio, joka on maksimissaan 
29,4 % vuosipalkasta. Palkkion määräytymispe-
rusteet on sidottu Suomen Rahapaja -konsernin 
liikevoittoon sekä erikseen määriteltyihin tavoit-
teisiin. Toimitusjohtajan palkkion vuositavoitteet 
määrittelee hallitus.

Vuonna 2014 yhtiössä ei maksettu tulos-
palkkiota johdolle eikä millekään muullekaan 
henkilöstöryhmälle.

Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irti-
sanomisaika on 3 kuukautta ja lisäksi hän on oi-
keutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan kor-
vaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa 
irti  sanomisaika on 3 kuukautta.

Eläkeoikeuksista katso alla kohta Eläkkeet.

Muun johdon palkitseminen. Suomen Rahapa-
jan palveluksessa oleville tytäryhtiöiden hallitus-
ten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä 
korvausta jäsenyydestä. Ulkopuolisille jäsenille 
maksettavan palkkion määrää Suomen Rahapa-
ja Oy:n hallitus. Suomen Rahapajan palvelukses-
sa oleville osakkuus- tai tytäryhtiöiden halli-

tusten jäsenille voidaan maksaa palkkio silloin, 
kun se on perusteltua yhdenvertaisuuden saa-
vuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. Palkkioi-
den periaatteet sovitaan Suomen Rahapaja Oy:n 
hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palk-
kioperusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen 
käsiteltäväksi.

Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu 
kuukausipalkan lisäksi kannustepalkkio, joka on 
maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaa-
va summa. Konsernin johtoryhmän osalta ehdo-
tuksen tavoiteasetannasta tekee konsernin toimi-
tusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n 
hallitus.

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.
Vuonna 2014 ei maksettu johdolle tulos-

palkkiota.

Eläkkeet
Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mu-
kaan lukien toimitusjohtaja kuuluvat työnteki-
jäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. Kon-
sernin toimitusjohtajalle sekä johtajasopimuksen 
tehneille johtoryhmän jäsenille on tämän lisäk-
si tehty erillinen lisäeläkevakuutus. Konsernin 
toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Muiden 
johtoryhmään kuuluvien henkilöiden eläkeikä 
määräytyy kunkin työsopimuksen mukaan. Li-
säeläke-eduista päättää Suomen Rahapaja Oy:n 
hallitus.

Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, et-
tä konsernin yhtiöiden toiminta on tehokasta ja 
tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että sään-
nöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Vas-
tuu sisäisestä valvonnasta on yhtiön hallituksella.

Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain 
liiketoiminta-alueittain ja yhtiöittäin. Ohjaus- ja 
seurantaprosessi sisältää olennaisina osinaan ku-

luvan tilikauden sekä vuositason ennusteiden 
tarkastelun.

Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla cfo 
ja liiketoimintatasolla liiketoimintajohto. Valvon-
nan toteutuksesta huolehtii controller, joka yh-
dessä liiketoimintajohdon kanssa järjestää, että 
liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikai-
sesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituksen-
mukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen 
annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvon-
nan ja raportoinnin sisällöstä.

Sisäinen tarkastus
Suomen Rahapaja Oy:llä ei ole erillistä sisäisen 
tarkastuksen organisaatiota. Hallitus vastaa sisäi-
sestä tarkastuksesta. Tilintarkastussuunnitelmat 
käydään läpi ja hyväksytään hallituksessa. Halli-
tus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa arvioi ja 
varmistaa konsernin sisäisen valvontajärjestel-
män asianmukaisuutta ja toimivuutta, toiminto-
jen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, ta-
loudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta 
sekä sääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden 
noudattamista sekä luo lisäarvoa organisaatiolle 
myös konsultoimalla näissä asioissa.

Riskienhallinta
Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa, mi-
tata ja hallita sellaiset riskit, jotka toteutuessaan 
voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista taikka toisaalta voivat 
avata mahdollisuuksia.

Riskienhallinta on osa normaalia liiketoimin-
taa ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja heidän or-
ganisaatioihinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta 
osaltaan. Konsernin riskienhallintaprosessin ke-
hittämisestä ja toimeenpanosta sekä riskienhallin-
tatyön koordinoinnista vastaa henkilöstöjohtaja.

Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja ko-
konaisvaltaiseen riskienkartoitukseen ja -hallin-

Riskienhallintatyön tavoitteena on 
tunnistaa, mitata ja hallita sellaiset riskit, 
jotka voivat vaarantaa yhtiön toimintoja 

ja tavoitteiden saavuttamista – tai 
jotka voivat avata mahdollisuuksia.
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taan tähtäävä. Erityisesti riskit otetaan tarkastel-
taviksi strategiasuunnittelun, vuosisuunnittelun 
ja investointien sekä projektien suunnittelun yh-
teydessä. Liiketoimintajohtajat ovat velvollisia ra-
portoimaan riskit.

Yhtiössä tehdään vuosittain riskikartoitus, 
jossa katetaan joko strategisia-, talouden-, ope-
ratiivisia- tai vahinkoriskejä. Strategisia riske-
jä ovat yhtiön yrityskulttuuriin, liikestrategiaan, 
markkina- ja kilpailutilanteeseen, asiakkuuksiin, 
investointeihin, yrityskauppoihin, infrastruk-
tuuriin, kansainvälistymiseen, suhdannevaih-
teluihin, poliittisiin riskitekijöihin, verkostoi-
hin, tuotekehityksen riskitekijöihin, henkiseen 
pääomaan, maineeseen ja brändiin liittyvät ris-
kitekijät. Talouden riskejä ovat pääomaan, kor-
koriskiin, valuuttariskiin, hintariskiin, maksu-
valmiuteen, kannattavuuteen, asiakassuhteisiin, 
sopimuskumppaneihin, luottotappioihin, kan-
sainvälisyyteen, investointeihin, taloudellisiin 
väärinkäytöksiin ja sijoitusriskeihin liittyvät te-
kijät. Operatiivisia riskitekijöitä ovat kirjapitoon 
ja laskentaan, raportointiin, henkilöstöhallintaan, 
tuotantotoimintaan, viestintään, tietoturvalli-
suuteen, it-järjestelmään, vastuisiin, sopimuk-
siin ja oikeudenkäyntiriskeihin liittyvät tekijät. 
Vahinkoriskejä ovat henkilöriskeihin, tulipaloihin 
ja räjähdyksiin, ympäristöön, kuljetukseen ja lii-
kenteeseen, ääriliikkeisiin, rikolliseen toimintaan, 
luonnonilmiöihin, riippuvuuksiin, keskeytyksiin 
sekä koneisiin ja laitteisiin liittyvät tekijät.

Tilintarkastus
Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että 
yhtiökokouksen valitsema emoyhtiön vastuulli-
nen kht-tilintarkastusyhteisö suorittaa tarkas-
tuksensa Suomen Rahapaja -konsernissa ja vastaa 
tilintarkastuksesta koko konsernissa.

Valittu tilitarkastajayhteisö on kht-yhteisö 
Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintar-
kastajana kht Ari Hakkola. Tilintarkastajan valit-
see yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen 
työjärjestys

Tällä asiakirjalla täsmennetään 
Rahapajan hallinnoinnin 
periaatteissa (Corporate 
Governance) esitettyä.

Hallituksen toiminta sisältää päätöksenteon 
hallituksen kokouksissa sekä on jatkuvaa ko-
ko toimikauden kestävää yhtiön asioiden val-
vontaa ja hoitoa yhtiöoikeuden edellyttämällä 
tavalla. Tehtävänä on huolehtia, että yhtiö-
hallinnon päätökset toteuttavat yhtiön etua 
ja tukevat yhtiön arvon nousua ottaen myös 
huomioon, että yhtiön osakkeenomistajia 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Hallituksen päätehtävät
1 Nimittää toimitusjohtajan.
2 Konsernin ja sen liiketoimintojen pit-

kän aikavälin tavoitteiden ja niiden saa-
vuttamiseksi tarvittavien päästrategioi-
den määrittäminen ja hyväksyminen sekä 
näiden ajanmukaisuuden säännöllinen 
tarkistaminen.

3 Tilikautta koskevien liiketoimintakohtais-
ten toiminta-, investointi- ja taloussuun-
nitelmien hyväksyntä sekä näitä koskevan 
raportoinnin seuranta.

4 Huolehtiminen, että konsernissa ja 
sen yhtiöissä tehdään tarvittavat laki-
en edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset 
asianmukaisesti;
■● yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen 

ja erottaminen sekä hänen palkkaeduis-
taan päättäminen johtoryhmän sekä toi-
mitusjohtajan suorien alaisten nimittämi-
sestä, erottamisesta sekä palkka-asioista 
päättäminen,
■● liiketoiminta-alueiden sekä päätehtävi-

en hyväksyminen,
■● henkilöstön osaamisen kehittymisen 

seuranta,

■● konsernin kannustepalkkiojärjestelmien 
yleisistä periaatteista päättäminen.

5 Toimintapolitiikkojen hyväksyminen sekä nii-
den toteutumisen seuranta. Raportointi toteu-
tetaan niistä seikoista, jotka hallitus toimin-
tapolitiikan hyväksyessään on raportoitavaksi 
päättänyt.

6 Sisäisen tarkastustoiminnan organisointi ja 
tarkastussuunnitelmien laadinta yhdessä toi-
mitusjohtajan kanssa. Ulkoisen tilintarkas-
tajan raporttien seuranta ja niistä seuraavi-
en tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen 
yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

7 Yritysostot/-myynnit;
■● yritysostostrategian määrittäminen (mu-

kaan lukien yhteisyritykset), jossa selvitetään 
rajat (mm. kauppahinta), joissa toimitusjohta-
ja on tarvittaessa oikeutettu tekemään esiso-
pimuksen toisen osapuolen kanssa siten, että 
lopullisen sopimisen edellytyksenä on halli-
tuksen hyväksyntä;
■● kunkin yrityskaupan tiedottamisen ajan-

kohdan hyväksyminen,
■● kunkin lopullisen yrityskaupan hyväksymi-

nen operatiivisen johdon tekemän investointi-
esityksen pohjalta, kun on saatu selko kaupan 
liiketaloudellisista perusteista, due diligen-
ce -selvityksen sisäl löstä, kilpailuoikeudel-
listen asioiden vaikutuksesta ja kauppakirjan 
ehdoista.

8 Päättäminen merkittävistä investoinneis-
ta, omaisuuden luovuttamisista sekä ra-
hoitusjärjestelyistä (lainat, kiinnitykset, pant-
taukset). Hallitus käsittelee ja hyväksyy 
investointi en vuosisuunnitelman, 200 000 
€:n ylittävät investoinnit on vielä käsiteltä-
vä hallitukses sa erikseen ennen investoin-
nin toteuttamista. Investointisuunnitelman 
ulkopuolelta tulevat 100 000 €:n ylittävät 
investoinnit on käsitel tävä ja hyväksyttävä 
hallituksessa.

9 Päättäminen merkittävistä toiminnan laajen-

tamisista ja supistamisista.
10 Tarvittaessa toimitusjohtajan valtuuttaminen 

ryhtymään juoksevaan hallintoon kuulumat-
tomiin toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä 
yksilöityä toimenpidettä tai olla luonteeltaan 
yleisempi pysyväisvaltuutus.

11 Vuosittain tehtävä arviointi hallituksen toi-
minnasta ja työskentelytavoista.

12 Rahapajan hallinnointiperiaateisiin (corporate 
governance) kuuluvien asiakirjojen ajantasai-
suuden valvominen ja päivittäminen tarpeen 
vaatiessa.

13 Yhtiön toiminnalle tarpeellisen organisaatio-
rakenteen luominen ja organisaation toimin-
nan turvaaminen.

Hallitus tekee päätöksensä pääsääntöisesti kir-
jallisten perusteltujen päätösehdotusten pohjal-
ta, joiden valmistelusta huolehtii toimitusjohtaja.

Hallitus valitsee itselleen sihteerin, joka pitää 
hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa.

Edellä kerrotun lisäksi osakeyhtiölaissa on 
useita erityissäännöksiä, joiden mukaan tietty 
tehtävä tai toimi kuuluu nimenomaisesti halli-
tukselle tai sen jäsenille.

Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvalta
Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia sii-
tä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa, vähin-
tään kuitenkin kuusi kertaa vuodessa. Kokouk-
sia pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään 
konsernin eri toimipisteissä. Jokaisella hallituk-
sen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus vaatia 
hallituksen koollekutsumista. Syynä koollekut-
sumiseen saattaa olla jokin yksilöity hallituksel-
le kuuluva asia tai pelkästään tarve saada yleinen 
selvitys yhtiön tilasta ja toiminnasta. Jos puheen-
johtaja ei kutsu hallitusta koolle tai on siitä es-
tynyt, hallituksen muullakin jäsenellä on oikeus 
ja yhtiötä uhkaavan tappion estämiseksi jopa vel-
vollisuus kutsua hallitus koolle. Niin sovittaessa 
myös puhelinkokoukset ovat mahdollisia.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on 

Hallitus kokoontuu 
tarvittaessa, kuitenkin 

vähintään kuusi 
kertaa vuodessa.
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enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltai-
suus edellyttää, että kaikille hallituksen jäsenil-
le on mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuus 
osallistua asian käsittelyyn ennen kuin päätös 
tehdään. Käytännössä tiedon antaminen hallituk-
sen kokouksesta kaikille hallituksen jäsenille ei 
ole aina mahdollista, esim. jäsenen pitkän ulko-
maanmatkan vuoksi. Vaikka kokouskutsua ei täl-
laisessa tapauksessa olisikaan voitu toimittaa jol-
lekin hallituksen jäsenelle, kokous voidaan pitää 
ja tehdä tarpeelliset päätökset.

Jokaisen jäsenen on osakeyhtiön hallituksen 
kollegiaalisesta luonteesta johtuen otettava kan-
taa asioista kokouksessa päätettäessä. Pidättäyty-
minen äänestämisestä muun syyn kuin esteelli-
syyden vuoksi ei ole sallittua. Eriävän mielipiteen 
merkityttäminen pöytäkirjaan ei aina riitä va-
pauttamaan asianomaista vastuusta. Korvausvas-
tuun välttämiseksi eriävän mielipiteensä hallituk-
sen pöytäkirjaan merkityttänyt saattaa lisäksi olla 
velvollinen ilmoittamaan esim. laittomaksi katso-
mastaan päätöksestä yhtiökokoukselle taikka vii-
me kädessä eroamaan yhtiön hallituksesta. Myös 
toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipi-
teensä merkityksi pöytäkirjaan.

Pöytäkirjat
Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, 
jonka kokouksen puheenjohtaja ja yksi jäsen alle-
kirjoittavat. Pöytäkirjaa pidetään lyhyen päätös-
pöytäkirjan muodossa. Tärkeissä asioissa myös 
päätöksen pääperustelut kirjataan pöytäkirjaan. 
Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti ja säilyte-
tään pysyvästi yhtiön pääkonttorissa.

Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva 
hallinto lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti.

Juoksevalla hallinnolla tarkoitetaan yhtiön toi-
mialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimin-
toja. Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat:
■● Päättäminen konserniyhtiöiden investoinneis-

ta, menoista, omaisuuden luovutuksista sekä 
rahoitusjärjestelyistä, jotka eivät edellä ker-
rotun mukaan kuulu hallituksen päätettävik-
si taikka joista ei ole muuta määrätty muissa 
konserniohjeissa.

■● yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtami-
nen ja valvonta,

■● yhtiön muun kuin hallituksen päätösvallassa 
edellä kerrotulla tavalla olevan henkilökunnan 
palvelukseen ottamisesta huolehtiminen,

■● tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimus-
ten tekemisestä huolehtiminen,

■● yhtiön ylempien elinten toimintojen valmiste-
lu, esittely ja päätösten täytäntöönpano.

Juoksevaan hallintoon eivät kuulu toimet, jotka 
yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon 
ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia.

Hallituksella on aina oikeus ja yhtiön edun sitä 
vaatiessa myös velvollisuus antaa ohjeita ja mää-
räyksiä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja on vel-
vollinen noudattamaan saamiaan toimintaohjeita, 
olivatpa ne yksittäistapauksia koskevia erillisoh-
jeita tai yleisluonteisia pysyväismääräyksiä. Oh-
jeet voivat olla suullisia tai kirjallisia.

Toimitusjohtaja on velvollinen oma-aloittei-
sesti informoimaan yhtiön hallitusta tärkeis-
tä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista, kuten 
myynnin kehityksestä, maksuvalmiuden ja kan-
nattavuuden olennaisista muutoksista, huomat-
tavista luottotappioista sekä merkittävistä han-
kinta- ym. sopimuksista.

Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan ryh-
tymään juoksevaan hallintoon kuulumattomiin 
toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä 
toimenpidettä tai olla luonteeltaan yleisempi py-
syväisvaltuutus. Valtuutus annetaan kirjallisena 
tai hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjaten. 
Valtuutus ei kuitenkaan voi milloinkaan koskea 
sellaisia toimia, jotka lain pakottavien säännös-
ten tai yhtiöjärjestysmääräysten mukaan kuuluvat 
hallitukselle.

Osakeyhtiölaissa on erityissäännöksiä toimi-
tusjohtajan tehtävistä ja asemasta

Kiireelliset toimet
Toimitusjohtajalla on oikeus ryhtyä epätavallisiin 
tai laajakantoisiin toimiin, kun hallituksen pää-
töstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toi-
minnalle olennaista haittaa. Oikeus ryhtyä täl-
laisiin kiireellisiin toimiin voi syntyä siitä syystä, 
että päätösvaltaista hallitusta ei saada riittävän 
ajoissa kokoon esim. hallituksen jäsenen eroami-
sen, kuoleman tai sairauden takia. Toimitusjoh-
tajan toimivalta saattaa laajentua epätavallisiin 
ja laajakantoisiin toimiin myös siitä syystä, ettei 
hallituksessa, vaikka se saadaankin päätösvaltai-
sena kokoon, saada aikaan tilanteen edellyttämää 

päätöstä esim. jäsenten keskinäisen erimielisyy-
den takia. Toimitusjohtajan on niin pian kuin 
mahdollista annettava tieto hallitukselle näistä 
toimistaan ja mahdollisuuden mukaan informoi-
tava jo toimiin ryhdyttäessä saapuvilla olevia hal-
lituksen jäseniä.

Eettiset toimintaohjeet
Suomen Rahapajan eettisissä toimintaohjeis-
sa linjataan eettisestä näkökulmasta yhtiön 
liiketoimintaperiaatteet, suhtautuminen ih-
misoikeuksiin, tasa-arvoon, terveyteen ja tur-
vallisuuteen, eturistiriitoihin, toimittajiin sekä 
ympäristöön.
1 Lakien ja säädösten noudattaminen. Si-

toudumme noudattamaan kaikessa toimin-
nassamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, 
säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimin-
taperiaatteita ja menettelytapaoja. Kunni-
oitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia 
menettelytapoja kaikkialla, missä toimimme. 
Tulkintaa vaativissa tapauksissa ja tilanteissa 
turvaudumme asiantuntijoihin.

2 Liiketoimintaperiaatteet. Toteutamme lii-
ketoiminnassamme yleisesti hyväksyttä-
viä, eettisiä ja rehellisiä toimintaperiaatteita 
sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Nouda-
tamme toiminnassamme yhteisiä arvoja se-
kä kunnioitamme asiakkaillemme ja muille 
sidosryhmillemme antamiamme sitoumuk-
sia. Tiedotamme toiminnastamme asiakkail-
le ja sidosryhmille avoimesti, tasapuolisesti 
ja rehellisesti. Ylläpidämme omalta osaltam-
me molemminpuolista ja jatkuvaa vuorovai-
kusta viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa. 
Pidättäydymme puolue- ja vaalirahoituksesta. 

Yleishyödyllisten lahjoitusten osalta nouda-
tamme maltillista linjaa.

3 Ihmisoikeudet. Kunnioitamme ja noudatam-
me yk:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen 
julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnanta-
jana toteutamme Kansainvälisen työjärjestön 
määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

4 Tasa-arvo ja työskentely. Noudatamme kaik-
kia tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä. 
Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuk-
sia. Työntekijämme sitoutuvat toiminnassaan 
noudattamaan annettuja toiminnan luonteesta 
johtuen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

5 Terveys ja turvallisuus. Haluamme taata 
työntekijöillemme turvalliset ja terveyttä vaa-
rantamattomat työskentelyolosuhteet ja py-
rimme ennaltaehkäisemään työtapaturmat ja 
terveysriskit. Toimimme aktiivisesti työym-
päristöstä aiheutuvien riskien minimoimisek-
si. Ylläpidämme henkilökunnan terveyttä ja 
työkykyä tukevia järjestelmiä, joiden tarkoi-
tuksena on havaita ja ennaltaehkäistä mahdol-
lisia uhka- tai ongelmatilanteita ja myös rea-
goida niihin nopeasti.

6 Eturistiriidat. Työntekijöidemme odotetaan 
aina toimivan yrityksen parhaaksi pidättäyty-
mällä liikesuhteista, jotka saattavat aiheuttaa 
eturistiriitoja. Työntekijöidemme on vältet-
tävä henkilökohtaisia tai taloudellisia toimia, 
jotka saattavat olla ristiriidassa heidän yritys-
tä kohtaan olevien velvollisuuksiensa kanssa.

7 Toimittajat. Toimittajat ovat tärkeä ja olennai-
nen osa konsernin toimitusketjua, ja niiden 
edellytetään toimivan samojen korkeiden ju-
ridisten, eettisten sekä ympäristö- ja työnte-
kijäkysymisiin liittyvien normien mukaisesti, 
joita Suomen Rahapajakin noudattaa. Suomen 
Rahapaja edistää näiden normien soveltamista 
alihankkijoidensa keskuudessa ja pyrkii valvo-
maan niiden toimintaa tässä suhteessa.

8 Ympäristö. Tuemme ympäristöystäväl-
listä toimintaa ja pyrimme luomaan ym-
päristöllisesti kestävää kehitystä kaikessa 
toiminnassamme.

9 Eettiset ohjeet käytännössä. Eettiset ohjeet 
koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Ohjeet 
otetaan käyttöön yhtiön hallituksen päätöksellä. 
Ohjeiden hyväksymisen jälkeen varmistetaan, 
että yhtiön henkilöstö tuntee nämä ohjeet ja 
noudattaa niitä kaikessa toimin nassaan.

Tuemme 
ympäristöystävällistä 
toimintaa ja pyrimme 
luomaan ympäristöllisesti 
kestävää kehitystä 
kaikessa  
toiminnassamme.
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Raportointimallin kohta Raportointi Sijainti raportissa ja kommentit

1 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

1.1 Organisaation perustiedot Raportoitu ■� Suomen Rahapaja -konserni lyhyesti, ss. 2–3

1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen 
ja toimintaperiaatteet

Raportoitu 
osittain

■� Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–29

Yhteiskuntavastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet on ra-
portoitu vuoden 2011 raportissa. Vuonna 2014 ei muutosta 
aikaisempaan.

1.3 Sidosryhmät ja 
sidosryhmävuorovaikutus

Raportoitu 2012 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus on raportoitu 2012

2 Taloudellinen vastuu

2.1 Taloudellisen vastuun 
johtaminen

Raportoitu 
osittain

■� Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–29
■�Talous, ss. 10–11

Taloudellisen vastuun johtaminen on raportoitu vuoden 2011 
raportissa. Vuonna 2014 ei muutosta aikaisempaan.

2.2 Taloudellisen toiminnan 
tunnusluvut

Raportoitu ■� Suomen Rahapaja -konserni lyhyesti, ss. 2–3
■�Talous, ss. 10–11
■�Toimitusjohtajan katsaus, ss. 4–5
■� Erillinen tilinpäätösosio

3 Henkilöstö

3.1 Henkilöstöjohtaminen Raportoitu 2012, 
osittain 2014

■� Henkilöstö, ss. 12–13
■� Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–29

Henkilöstöjohtaminen raportoitu vuonna 2012

3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Raportoitu ■� Henkilöstö, ss. 12–13

3.3 Uudelleenjärjestelytilanteet ja 
irtisanomiset / Henkilöstön ja 
työnantajan väliset suhteet

Raportoitu ■� Henkilöstö, ss. 12–13

3.4 Tasa-arvo Raportoitu 2012, 
osittain 2014

■� Henkilöstö, ss. 12–13

Tasa-arvosuunnitelmasta raportoitu vuonna 2012

3.5 Palkitseminen Raportoitu ■� Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–29

3.6 Osaamisen kehittäminen 
ja koulutus

Raportoitu ■� Henkilöstö, ss. 12–13

3.7 Työhyvinvointi Raportoitu ■� Henkilöstö, ss. 12–13

3.8 Työterveys ja turvallisuus Raportoitu 
aikaisemmin

Työterveys ja turvallisuus on raportoitu aikaisemmissa 
raporteissa

4 Ympäristö

4.1 Ympäristöjohtaminen Raportoitu 2012, 
osittain 2014

■�Tuotanto, ss. 14–19
■� Hallinnointiperiaatteet ja hallinto, ss. 20–29

Ympäristöjohtaminen raportoitu 2012

Sisältövertailu listaamattomien valtio-omisteisten 
yhtiöiden yritysvastuun raportointimalliin*

Raportointimallin kohta Raportointi Sijainti raportissa ja kommentit

4.2 Ympäristötunnusluvut Raportoitu ■�Tuotanto, ss. 14–19

5 Yhteiskunta

5.1 Paikallisyhteisöt Raportoitu 
osittain

Paikallisyhteisöt on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei 
muutosta aikaisempaan.

5.2 Lahjonta ja korruptio Raportoitu 
osittain

Lahjonta ja korruptio raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei 
muutosta aikaisempaan.

5.3 Poliittinen vaikuttaminen Raportoitu 
osittain

Poliittinen vaikuttaminen on raportoitu aikaisemmissa rapor-
teissa. Ei muutosta aikaisempaan.

5.4 Kilpailun rajoitukset Raportoitu 
osittain

Kilpailun rajoitukset on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. 
Ei muutosta aikaisempaan.

5.5 Määräystenmukaisuus Raportoitu 
osittain

Määräytstenmukaisuus on raportoitu aikaisemmissa rapor-
teissa. Ei muutosta aikaisempaan.

6 Tuotevastuu

6.1 Asiakastyytyväisyys Raportoitu 
osittain

Asiakastyytyväisyydestä raportoitu sivuilla 4, 8 ja 19.

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 rapor-
toitu aikaisemmissa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

6.4 Asiakastietojen suojaaminen 
ja yksityisyys

Raportoitu 
osittain

Asiakastietojen suojaaminen ja yksityisyys on raportoitu aikai-
semmissa raporteissa.

6.5 Kestävä kulutus Raportoitu 
osittain

Kestävä kulutus on raportoitu aikaisemmissa raporteissa. Ei 
muutosta aikaisempaan.

7 Ihmisoikeudet

7.1 Toimintaan liittyvät 
ihmisoikeusasiat

Raportoitu 
osittain

Toimintaan liittyvät ihmisoikeusasiat raportoitu yhtiön verkko-
sivuilla ja aikaisemmissa raporteissa.

8 Toimitusketju

8.1 Toimitusketjun hallinta Raportoitu ■�Tuotanto, ss. 14–19

Toimitusketjun hallinta on raportoitu aikaisemmissa 
raporteissa.

9 Raportointi- ja laskentaperiaatteet

9.1 Raportointi- ja 
laskentaperiaatteet

Raportoitu 
osittain

Raportointi- ja laskentaperiaatteet on raportoitu aikaisemmis-
sa raporteissa. Ei muutosta aikaisempaan.

* Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011
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