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Yritysvastuuraportti 2019

Arvot ohjaavat toimintaamme
Suomen Rahapajan arvot ovat: kunnioitus, 
ammattiylpeys, luotettavuus ja yhteistyö. 
Kunnioitus tarkoittaa kunnioitusta asiak-
kaitamme ja kumppaneitamme kohtaan sekä 
toisiamme kohtaan antamalla palautetta ja 
pyrkiessämme tietoisesti rakentamaan hyvää 
ilmapiiriä. Ammatillinen ylpeys on ylpeyttä 
toiminnan laadusta ja pyrkimystä toimia aina 
kuten alan arvostetuin toimija. Luotettavuus 
näkyy asiakkaillemme, kollegoillemme sekä 
itsellemme antamissamme lupauksissa. Yh-
teistyö tarkoittaa ymmärrystä oman työmme 
vaikutuksista muiden työssä menestymiseen. 

Vahva tulevaisuussuuntautuneisuus
Suomen Rahapaja on tutkinut maksami-
sen tulevaisuuksia. Rakensimme erilaisia 
maksamisen skenaariota yhteiskunnallisen 
ja teknisen kehityksen muuttujilla. Tule-
vaisuuskuvatyön pohjalta uskomme, että 
maksamisen moninaisuus on parempi yh-
teiskunnan kannalta. Eri väestöryhmillä 
tulisi olla mahdollisuus maksaa kullekin 
parhaiten sopivalla tavalla. Suomen Raha-
paja työskentelee sen eteen, että käteisellä 
maksaminen olisi kustannustehokas ja vas-
tuullinen valinta asiakkaillemme keskus-
pankeissa, valtiovarainministeriöissä sekä 
rahapajoissa.

  Suomen Rahapaja on vastuullisin valinta
Suomen Rahapaja suunnittelee, markkinoi ja valmistaa kolikoita ja aihioita. Yh-
tiö on yksi maailman johtavista kolikoiden viejistä, jonka kohdemarkkinat ovat 
Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Käyttörahojen ja 
aihioiden osalta yrityksen asiakkaita ovat keskuspankit, valtiovarainministeriöt 
ja rahapajat ympäri maailmaa. Yhtiö on Suomen valtion omistama.
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  Spread the happiness

  Spread the happiness
Edistämme vastuullisuutta arvoketjussamme ja raportoimme siitä Suomen Vantaan 
ja Saksan Halsbrücken toiminnoista. Suomen Rahapaja seuraa ja raportoi yritysvas-
tuukehitystä liittyen henkilöstöön, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin & reiluun peliin 
sekä hallinnointiin. Konserniin kuuluu myös Espanjan rahapajan kanssa yhteisyri-
tys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO S.A.), joka valmistaa kolikkoaihioita 
Espanjassa. CECO S.A. on sitoutunut noudattamaan Suomen Rahapajan eettisiä 
ohjeita.

  Yritysvastuu 
Työ yritysvastuun eteen ei pääty koskaan, 
vaan on jatkuvaa parantamista
Elämme globaalien vaikutusten alaisina. Myös metallirahan ja -aihioiden valmistuk-
sella on vaatimuksia tehokkuudelle, avoimuudelle ja arvokehitykselle kuten monilla 
muillakin toimialoilla. Suomen Rahapaja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita 
ja tavoitteita liiketoiminnassaan. Suomen Rahapajan strategian ytimessä ovat yritys-
vastuu ja lisäarvoa tuottava liiketoiminta. Näiden tavoitteiden tasapaino on terveen 
liiketoiminnan perusta. 

Suomen Rahapaja seuraa 
ja raportoi yritysvastuu-
kehitystä liittyen henki-
löstöön, ympäristöön ja 
ihmisoikeuksiin & reiluun 
peliin sekä hallinnointiin. 
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  Me <3 ympäristö  

Suomen Rahapaja pyrkii minimoimaan 
toimintansa ympäristövaikutukset 
vähentämällä päästöjä veteen, 
ilmaan ja maaperään. Käytössä on, 
ISO14001 sertifioitu, ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmä, joka asettaa säännöt ja 
tavoitteet jatkuvaa parantamista varten.  

  Käytämme resurssejamme vastuullisesti
Pääraaka-aineemme on erilaisina seoksina metalli, joka käytetään säästeliäästi. 
Siitä syntyvät lopputuotteet ja kaikki ylijäämä palautetaan materiaalikiertoon uu-
siokäyttöön. Seuraamme kaikkien prosessointimateriaalien käyttöä ja raportoim-
me niiden kulutuksen ja ylijäämän hävitysmenetelmineen. Olemme sitoutuneet 
vähentämään liikenteestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia valitsemalla merirahdin 
aina kun se on mahdollista. Seuraamme energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 
Suomessa ja Saksassa. Saksassa on myös ISO50001 sertifioitu energianhallinta-
järjestelmä jatkuvan parantamisen tukemiseksi energiatehokkuudessa. Seuraamme 
luonnonvarojen kulutusta sähkön, lämmön, veden ja maakaasun osalta. Lisäksi 
pyrimme korvaamaan materiaaleja ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

  Liiketoimintaprosessimme tehostavat toimintaa 
ympäristönäkökulmat huomioiden
Ylläpidämme ja tehostamme jatkuvasti prosessejamme yhdenmukaisemmiksi asi-
akkaan tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Ympäristönäkökohtien huomioimisella on 
tärkeä rooli liiketoiminnassa sekä toimintaprosessien määrittelyssä. Prosessityön 
tulos johtaa yhteisesti sovittujen työskentelytapojen, selkeiden roolien ja vastui-
den tehokkuuteen ja tasapainoon.  

  Jatkuvan parantamisen hengessä ympäristötunnusluvut 
uusitaan
Suomen Rahapaja suunnittelee ympäristötunnuslukujen uusimista vuonna 2020. 
Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät prosessit, joilla on ympäristövaikutuksia 
yhtiön arvoketjussa. Toinen tavoite on asettaa pitkän aikavälin tavoitteet Suomen 
Rahapajan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
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Raaka-aine 

Energia

Loppusijoitus

CO2-päästöt Tuotannon hiilidioksidipäästöt (t)

2019 2018

Sähkö aihioille (Halsbrücke) 2 756,3 2 764,4

Maakaasu aihioille (Halsbrücke) 451,2 353,7

Sähkö kolikoille (Vantaa) 6,0 6,1

  Yhteensä 3 213,5 3 124,2

Suomen Rahapajan toiminnot Vantaalla (Suomi) ja Halsbrückessa (Saksa) käyttävät 
energiaa ja luonnonvaroja täysin eri tasoilla. Tämä johtuu erilaisista tuotantovaiheista sekä 
toimintatavoista. Vantaalla metalleja pelkästään muotoillaan eri muotoihin, Halsbrückessä 
nämä metallit voivat saada myös lämpökäsittelyjä ja galvanointia, mikä kuluttaa enemmän 
energiaa. Vantaan hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät. 

Yllä oleva taulukko näyttää Saksassa ja Suomessa sijaitsevissa laitoksissamme syntyvän 
hiilidioksidin määrän sähkön ja maakaasun käytöstä. Lämmityksestä syntyvää hiilidioksidin 
määrää ei ole huomioitu, koska siihen liittyvät vaihtelut riippuvat sääoloista.

CO2e
(hiilidioksidi-
ekvivalentti)

0,349

0,200

0,005

CO2e on standardiyk-
sikkö hiilijalanjäljen 
mittaamiseksi. Suomen 
Rahapajan hiilidioksidiek-
vivalentissa toimittajien 
(sähkö, maakaasu) 
ilmoittamia lukuja, jotka 
ilmoittavat muodos-
tuneen hiilidioksidin 
määrän sähkön tuotta-
misessa ja maakaasun 
polttamisessa. 

Jätteiden 
hyödyntäminen 
hävittämistavan 
mukaan (%) 

Halsbrücke

Vantaa
Yhteensä 
(t)

43,1

69,5

Yhteensä 
(t)

156,7

153,9

2019
2018

2019
2018

Jätteet ja kierrätys

Vantaan toimipaikan jätteiden kierrätys parani merkittävästi, koska 
puumateriaalin hävittäminen pieneni. Tämä saavutettiin hyödyntämällä 
tehokkaampaa pakkaustapaa kuljettaa aihiot Halsbrückestä Vantaalle.

Jätteiden määrä Halsbrücken tehtaalla kasvoi lisääntyneen lietteen hävit-
tämisen takia. Tämä johtui pinnoituskylpyjen lisääntyneestä puhdistukses-
ta, jotta prosessin vakautta saatiin parannettua.

47,3

69,4

25,8

22,1

37,1  48,2      14,7

38,1  51,7          10,1

31,3  68,7      

24,2  75,8          
Jätteen määrä 
miljoonaa 
kolikkoa kohti 
(kg)

Jätteen määrä 
aihiotonnia 
kohti (kg)

Toimitusten kuljetus-
muodot (%) lasketaan 
Vantaalta toimitetuista 
kolikkomääristä ja Hals-
brückestä toimitetuista 
aihioiden määrästä 
vuonna 2019.

Kuljetusmuotojen muutoksiin viime vuonna vaikuttivat asiakastoiveet ja asiakkaiden sijainti. Vuonna 2019 yksi 
asiakas pyysi lentokuljetuksia pienestä osittaisesta toimituksesta toimitusajan lyhentämiseksi. Tämän vuoksi 
ilmarahtitoimitukset molemmista toimipisteistä lisääntyivät. Lisäksi toimitusten prosenttiosuus Saksasta Suomeen 
lisääntyi huomattavasti suuren volyymin vuoksi. Nämä toimitukset tehtiin rekoilla.

Toimitusten kuljetusmuodot (%)

Merirahti Maantie Lentorahti

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Vantaa 88,9 97,2 11,0 2,8 0,1 0,03

Halsbrücke 2,6 22,7 97,2 77,3 0,2 0

Kuljetustapa valitaan ja optimoidaan tapauskohtaisesti.

Saavutukset vuonna 2019
1 Suomen jätteiden kokonaismäärän väheneminen> 35%, kun 

tuotannon käyttöaste laski vain ~ 10%
2 Uuden jätevedenkäsittelylaitoksen käyttööotto Saksan toimipisteessä.
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  Henkilöstö

Suomen Rahapaja toimii vastuullises-
ti henkilöstönsä suhteen. Yhtiö panostaa 
henkilöstön työhyvinvointiin ja seuraa sitä 
henkilöstökyselyin. Osaamiseen ja kehittä-
miseen panostaminen on tärkeää vastuul-
lisuustyötä, joka on myös yhtiön tulevai-
suuden kannalta ensiarvoista. Arvostuksen 
osoittaminen ja toimivan työyhteisön ra-
kentaminen kuuluvat yhtiön periaatteisiin. 

Vastuullinen henkilöstöresurssien hallinta sisältää muun muassa oikeudenmukai-
sen palkitsemisen, järjestelmällisen osaamisen kehittämisen, henkilöstön hyvin-
voinnin tukemisen sekä turvallisten työolojen tarjoamisen.

  Kehitä ja kehity!
Suomen Rahapaja kehittää työtyytyväisyyttä aktiivisesti ja systemaattisesti sekä 
etsii uusia tapoja parantaa sitä mm. kehityskeskusteluissa, jotka ovat keino kehit-
tää osaamista yhtiön tarvitsemaan suuntaan. Toisaalta kehityskeskusteluissa myös 
ohjataan tekemistä kohti yhteisiä tavoitteita ja pyritään siten varmistamaan, että 
toiminta on yhteisten päämäärien mukaista.

Henkilöstötyytyväisyyskysely tehdään yhtiössä vuosittain sekä Suomessa että 
Saksassa.  Kyselyn avulla kaikkia työntekijöitämme rohkaistaan jakamaan ajatuksi-
aan muun muassa työhyvinvoinnista, työ- ja vapaa-ajan tasapainosta, sosiaalisesta 
vastuusta sekä esimiestyöstä ja johtamisesta. Edellisen vuoden kyselyn tulosten 
seurauksena vuoden 2019 kehitysalueiksi valittiin viestintä ja työn organisointi. 
Kehitysalueita käsiteltiin ja toimenpidesuunnitelmat sovittiin henkilöstön työpa-
joissa vuoden aikana.

Vuonna 2019 henkilöstökyselyn tulokset paranivat valituissa kehitysalueissa 
ja kokonaistyytyväisyys nousi 3,1:en asteikolla 1-4 (3,0 vuonna 2018). Vuonna 2019 
kyselyyn osallistui 85% (81%) henkilöstöstä. Vuodelle 2020 konsernin yhteisiksi 
kehityskohteiksi valittiin yrityskulttuuri ja arvot.

  Nollatoleranssi onnettomuuksille
Työturvallisuus on Suomen Rahapajan operatiivisen toiminnan kulmakivi. Työ-
turvallisuuden edistämiseksi järjestetään säännöllisiä turvallisuuskoulutuksia ja 
työntekijöistä muodostuva työsuojelutoimikunta tekee työtä työturvallisuuden 
parantamiseksi. Suomen Rahapaja rakentaa turvallista työympäristöä asenteisiin 
vaikuttamalla ja työntekijöitä pyydetään raportoimaan ”läheltä piti” -tilanteet ja 
poikkeamat. Työterveyden edistämiseksi tehtailla Suomessa ja Saksassa on käy-
tössä toimintamalli poissaolojen vähentämiseksi, työntekijöiden kuntouttamiseksi 
ja työkyvyn säilyttämiseksi.
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Sairaudesta johtuvat poissa-
olot* (keskiarvo)

Vantaa Halsbrücke

2019 2,9 6,3

2018 2,4 6,0

Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen 
(31.12.2019 sisältäen vuokratyövoiman)

Sukupuolijakauma   Vantaa   Halsbrücke

Miehet 66 % 82 %

Naiset 34 % 18 %

 
Työsopimukset: vakituiset vs. määräaikaiset

Vakituiset 100 % 73 %

Määräaikaiset 0 27 %

 
Työtekijät vs. toimihenkilöt

Työntekijät 42 % 76 %

Toimihenkilöt 58 % 14 %

Harjoittelijat 0 10 %

 
Henkilöstön ikärakenne

< 21 0 8 % 

21 - 30 4 % 18 %

31 - 40 22 % 29 %

41 - 50 38 % 19 %

51 - 60 32 % 17 %

> 60 4 % 10 %

Tapaturmataajuus* 
(miljoonaa työtuntia kohti)

Vantaa Halsbrücke

2019 17 9

2018 8 17

*Tavoite toimialan keskiarvon alapuolella: 
Suomi 11 ja Saksa 22. Tapaturmien luku-
määrä 2019: Vantaa 2, Halsbrücke 1.

*Tavoite toimialan keskiarvon alapuolella:  
Suomi 4,1% ja Saksa 6,1%.

*Koulutuspäivien määrä kasvoi lisääntynei-
den sisäisten koulutusten vuoksi.

Osaamisen kehittäminen
(koulutuspäivien lukumäärä)

Vantaa Halsbrücke

2019* 181 140

2018 68 107

Työtyytyväisyyden kehitys 
(keskimääräinen tulos, asteikko 1-4)

Vantaa Halsbrücke

2019 3,4 2,8

2018 3,2 2,9

Finland Germany

Vantaa       Halsbrücke

(2018 / 54) (2018 / 73)

Henkilöstön määrä maittain (31.12.2019)
Lisäksi konsernissa työskenteli vuonna 2019 tuo-
tantohuippujen aikana keskimäärin noin 8 henkilöä 
vuokratyövoimana.

Hyvinvointi ja 
kehittäminen

Saavutukset vuonna 2019
1  Verkko-oppimisjärjestelmä toteutettu, 

sisäiset koulutukset järjestetty

2 Yrityksen arvot integroitu 
HR-prosesseihin

3 Henkilöstötutkimustulokset paranivat 
sovittuilla kehitysalueilla: sisäinen 
viestintä ja työn organisointi. 50 72

SaksaSuomi
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  Ihmisoikeudet & reilu peli
Suomen Rahapajan liiketoiminta on enimmäkseen globaalia B2G (Business to 
Governments) projektikauppaa, jossa asiakkaina ovat keskuspankit, valtiovarain-
ministeriöt tai toiset rahapajat. Yhtiöllä on asiakkaita neljällä mantereella sekä 
aktiivinen ja lähellä asiakkaita toimiva edustajaverkosto. Lisäksi yhtiö ostaa raaka-
aineita valikoiduilta toimittajilta ympäri maailmaa.

Suomen Rahapajalla on käytössä liiketoiminnan Eettiset ohjeet. Yhteistyö-
kumppaneita koskevat vastuullisuusvaatimukset on kirjattu Business Partner Code 
of Conductiin, joiden noudattamiseen yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet. 
Yhtiö ei hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, ahdistelua, kiusaamista, 
häirintää, syrjintää tai korruptiota.

  Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille
Suomen Rahapaja kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
seen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana yhtiö noudattaa Kansainvä-
lisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Yhtiössä erilaisuut-
ta arvostetaan voimavarana. Kulttuurisen monimuotoisuuden arvostaminen on 
toisista ihmisistä välittämisen ja ymmärtämisen ytimessä sekä rauhaisan yhteis-
työn edellytys.

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä lapsityövoimaa. Yhtiö ei osallistu ihmisoi-
keusrikkomuksiin eikä hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään muodossa.

Yhtiö on ottanut käyttöön konfliktimineraalipolitiikan ja vaatii toimittajiaan 
noudattamaan OECD:n due diligence -ohjeita konfliktialueiden ja korkean ris-
kin alueiden mineraalien vastuullisista toimitusketjuista (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) tai vastaavia periaatteita haitallisten vaikutusten estämiseksi 
liittyen mineraaleihin, jotka ovat peräisin konflikti- ja korkean riskin alueilta. 

  Reilu peli aina ja kaikkialla
Suomen Rahapajalla ei hyväksytä korruptiota missään muodossa. Noudatamme 
paikallista lainsäädäntöä, edistämme eettisiä työtapoja ja edellytämme samaa si-
dosryhmiltämme. Emme tue poliittisia puolueita. Eettisten ohjeiden lisäksi yhtiön 
lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat ohjeet sisältäen lahjonnan vastaiset periaat-
teet sisältävät yksityiskohtaisempia ohjeita asianmukaisesta ja eettisestä toimin-
nasta ja lahjonnan estämisestä.
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Suomen Rahapajan  
Eettiset toimintaohjeet  
linjaavat eettiset normit, jotka määrittävät 
yhtiön toimintaa suhteessa ihmisoikeuksiin, 
tasa-arvoon, työturvallisuuteen, eturistirii-
toihin, ympäristöön, yhteistyökumppaneihin 
ja asiakkaisiin. Edellytämme, että jokainen 
työntekijämme noudattaa eettisiä toimintaoh-
jeitamme jokapäiväisessä työssään. 

Whistleblow
Yhtiö on aiemmin ottanut käyttöön 
Whistleblow-ilmoituskanavan, jolla sekä 
yhtiön työntekijät että kaikki sidosryhmät 
voivat raportoida anonyymisti eettisten 
toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
Vuoden 2019 aikana Whistleblow -kanavan 
käyttöä ja väärinkäytöksistä raportointia 
on edelleen koulutettu työntekijöille ja 
yhteistyökumppaneille.

Verkkokoulutus
Suomen Rahapaja käynnisti vuonna 
2019 verkkokoulutuksen 
1 Eettisistä toimintaohjeista  

työntekijöille
2 Business Partner Code of Conduct 

myyntiedustajille
3 Business Partner Code of Conduct 

yhteistyökumppaneille. 

Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä Eettisten toimintaohjeiden ja Business Partner Code of 
Conduct -koodin soveltamisesta päivittäisessä työssä ja auttaa työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita 
ymmärtämään Suomen Rahapajan eettisiä vaatimuksia.

1 Kaikki Suomen Rahapajan työntekijät  
suorittivat Eettiset toimintaohjeet -koulutuksen¹ 

2 Kaikki Suomen Rahapajan myyntiedustajat 
suorittivat Business Partner code of conduct 
-koulutuksen 

3 81% Suomen Rahapajan tasojen 1 ja 2 
toimittajien kontaktihenkilöt suorittivat Business 
Partner code of conduct -koulutuksen.2

Business Partner  
Code of Conduct 
kuvaa ne arvot ja vaatimustenmukaisuus-
vaatimukset, joiden mukaisesti Suomen 
Rahapaja odottaa jokaisen liikekumppanin 
ja heidän työntekijöidensä toimivan globaa-
listi toimittaessaan tuotteita ja palveluita 
Suomen Rahapajalle.

100%

100% 

81%

Anonyymi 
kanava eettis-
ten ohjeiden 
vastaisten 
toimien ilmoit-
tamiseksi

Verkkokoulutus 

• Eettiset toimintaohjeet
• Business Partner 
 Code of Conduct

¹ Koulutus uusitaan kolmen vuoden välein. 
2 Suomen Rahapaja toteuttaa toimittajien luokitteluprosessin toimittajille vuosittain. Toimittajat    
  luokitellaan kolmeen luokkaan; Taso 1, 2 ja 3. Taso 1 ja 2 ovat kriittisimpiä toimittajia, joista 
  koostuu noin 90% Suomen Rahapajan toimittajista (Taso 1 80%, Taso 2 10%). 

Saavutukset vuonna 2019

Työkalut ihmisoikeuksien ja reilun 
pelin hallintaan Suomen Rahapajalla
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  Hallinnointi

Suomen Rahapaja on sitoutunut vas-
tuullisen hallintotavan noudattamiseen 
ja kehittämiseen. Toteutamme yritys-
vastuuta kaikessa toiminnassamme, 
kuten prosesseissa, toimintaohjeissa 
sekä sopimuksissa. Tavoitteenamme 
on, että kaikki Suomen Rahapajassa 
työskentelevät henkilöt tiedostavat vas-
tuullisten toimintatapojen merkityksen 
ja osallistuvat vastuun kantamiseen.

 
Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (Corporate Governance principles) on 
määritelty tarkemmin yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset 
suhteet, palkitseminen, sisäinen valvonta, riskienhallinta ja tilintarkastus.

  Kohti yhä avoimempaa vuoropuhelua
Avoin vuoropuhelu ja läpinäkyvyys kuvaavat Suomen Rahapajan toimintaa. Yhtiön 
viestinnän periaatteet ovat luotettavuus, läpinäkyvyys ja nopeus. Suomen Rahapaja 
tarjoaa oma-aloitteisesti sidosryhmille paikkansapitävää tietoa konsernin tavoitteis-
ta ja toiminnasta. Yhtiö ei kommentoi luottamuksellisia tai keskeneräisiä asioita tai 
kilpailijoidensa asioita.

  Hallinnoinnin periaatteet
Suomen Rahapajan hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, Suomen valtion omis-
tajapolitiikkaa koskevan periaatepäätökseen, yhtiöjärjestykseen sekä Eettisiin 
toimintaohjeisiin.

Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (13.5.2016) 
mukaan valtionyhtiöiden hallintoon sovelletaan soveltuvin osin Arvopaperimarkki-
nayhdistys ry:n laatiman listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimuksia sekä OECD:n 
corporate governance -suosituksia.

Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. 
Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä päättää hallituksen palkkioista.

  Hallitus
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta 
osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä Suomen valtion omistajapo-
litiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti.

Hallituksen tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja toteuttaa 
lakisääteinen valvontavelvollisuus yhtiön edun mukaisesti varmistaakseen yhtiön 
pitkän aikavälin arvon.
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 Yritysvastuuraportti 2019  
  Hallinnointi

Hallitus on perustanut vuonna 2019 tarkastusvaliokunnan parantamaan halli-
tustyön tehokkuutta. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet sekä 
puheenjohtajan ja vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnalla 
ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, mutta se valmistelee hallitukselle ratkaistavia 
asioita.

  Toimitusjohtaja 
Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto, millä tarkoitetaan yhtiön 
toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja. Toimitusjohtaja on vas-
tuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osake-
yhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi 
tehtävässään hallitukselle.

  Johtoryhmä
Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja ko-
koontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien asioi-
den mukaan.

  Riskienhallinta
Suomen Rahapajan riskienhallintapolitiikka määrittelee riskienhallinnan tavoit-
teet, periaatteet sekä vastuut. Politiikan hyväksyy yhtiön hallitus. Tavoitteena on 
jatkuva, systemaattinen ja ennaltaehkäisevä toiminta, jossa tunnistetaan riskit, 
määritellään yrityksen riskinottohalukkuus, arvioidaan ja hallitaan riskejä ja, jos 
riskit toteutuvat, käsitellään ne tehokkaasti.

Osana riskienhallintaa turvallisuuteen kiinnitetään huomiota yhtiön kaikes-
sa toiminnassa. Suomen Rahapajan pääasiallista liiketoimintaa on käyttörahojen, 
aihioiden ja juhlarahojen valmistus metalleista ja jalometalleista. Yhtiö lähestyy 
turvallisuutta teknisen turvallisuuden, kiinteistö- ja kuljetusturvallisuuden sekä 
tietoturvan näkökulmista. Yhtiön Suomen toimipisteessä on TAPA:n (Transported 
Asset Protection Association) tason A FSR-sertifikaatti. 
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