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Yritysvastuuraportti 2018

Hyvä kiertämään
Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen
osalta. Yhtiön toimintaan läheisesti liittyvät sidosryhmät toivovat Suomen Rahapajan
raportoivan henkilöstöön, ympäristöön, ihmisoikeuksiin & reiluun peliin sekä
organisaation hallinnointiin liittyvien vastuullisuuskysymysten edistymisestä
Konserniin kuuluu lisäksi puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de
Cospeles S.A. (CECO S.A.), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO S.A. on
allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on
sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.

Tavoitteena olla vastuullisin valinta kaikille
sidosryhmillemme
Olennaisuusanalyysin perusteella on sidosryhmien näkökulmasta määritelty mikä
Suomen Rahapajan vastuullisuudessa on tärkeää. Tältä pohjalta yhtiö raportoi vuosittain
sen kokonaan omistamien Suomen ja Saksan toimipisteiden yritysvastuullisuuden
edistymisestä. Vastuullisuustyö ei tule koskaan valmiiksi. Tärkeintä on ryhtyä toimeen.
Konserniin ja siten myös konsernitilinpäätökseen kuuluu lisäksi Espanjan rahapajan
kanssa puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO S.A.),
joka on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja
on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.

2/12

3/12

Me <3 ympäristö
Suomen Rahapaja toimii ympäristön suhteen vastuullisesti. Pyrimme
pienentämään toiminnan ympäristövaikutuksia minimoimalla päästöt ja
päästömahdollisuudet vesistöihin, ilmaan ja maaperään.
Käytämme sekä aineellisia että aineettomia resursseja vastuullisesti.
Suomen Rahapajalla on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifikaatit
Suomessa ja Saksassa. Seuraamme materiaalinkäyttöämme.
Raportoimme materiaalinkäytöstä jätelajeittain sekä jätteen
hävitysmenetelmittäin. Olemme sitoutuneet kuljetusten
ympäristövaikutusten vähentämiseen suosimalla merirahtia aina kun
mahdollista. Seuraamme Suomen ja Saksan toimipisteiden
energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Saksan toimipisteellä on
ISO50001 energianhallintasertifikaatti. Luonnonvarojen kulutusta
tarkkaillaan sähkön, lämmön, veden sekä kaasuvoiman osalta. Lisäksi
pyrimme korvaamaan prosessimateriaalit ympäristöystävällisemmillä
vaihtoehdoilla.
Teolliset liiketoimintaprosessimme sekä suojelevat luontoa että
parantavat tehokkuutta.
Suomen Rahapaja mallintaa ja mukauttaa prosessejaan tavoitteena
sovittaa organisaation kaikki osa-alueet asiakkaiden vaatimuksiin ja
toiveisiin. Prosessityön tuloksena saavutetaan yhteisesti sovitut työtavat,
selkeät roolit ja vastuut, tehokkuus ja tasapaino.
Saavutuksia ympäristövastuussa vuonna 2018:
•
•
•

Suomen toimipiste sai uudelleen sertifioitua päivitetyn ISO
14001:2015 ympäristösertifikaatin.
Jätemäärä Suomen toimipisteessä väheni noin 10 prosenttia.
Pinnoituksesta syntyvä jäte väheni Saksan toimipisteessä noin 20
prosenttia.
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Jätteiden kierrätyksen laskenta perustuu palveluntarjojan tuottamaan
informaatioon. Vantaalla jätemäärä väheni volyymissa ja myös suhteessa
miljoonaan kolikkoon. Lasku johtui metallijätteen vähenemisestä.
Halsbrückessa jätemäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna suhteessa
aihiotonnia kohti. Parannus johtui pinnoituslinjoillla syntyvän vaarallisen
jätteen jäämien loppukäsittelyn vähentymisestä, mikä liittyy
enimmäkseen pienentyneeseen tuotantovolyymiin.

Hiilidioksidipäästöt on laskettu käyttämällä sähkö- ja kaasutoimittajien CO2kerrointa käytettyjen määrien mukaan.
Toimitusten kuljetusmuodot on laskettu suhteessa toimitettuun
kolikkomäärään Vantaalla ja toimitettuun aihiomäärään Halsbrückessa
vuonna 2018.
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Pidetään huolta!
Suomen Rahapaja toimii vastuullisesti henkilöstönsä suhteen. Yhtiö
panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja seuraa sitä henkilöstökyselyin.
Osaamiseen ja kehittämiseen panostaminen on tärkeää vastuullisuustyötä,
joka on myös yhtiön tulevaisuuden kannalta ensiarvoista. Arvostuksen
osoittaminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen kuuluvat yhtiön
periaatteisiin.
Vastuullinen henkilöstöresurssien hallinta sisältää muun muassa
oikeudenmukaisen palkitsemisen, järjestelmällisen osaamisen
kehittämisen, henkilöstön hyvinvoinnin 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 kehittää 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. Vuodelle 2018 Suomessa kehitysalueeksi valittiin
työyhteisön toimivuus, jonka tulokset paranivat kyselyssä. Teemaa
käsiteltiin vuoden aikana sekä tiimeittäin että koko yhtiön
työhyvinvointipäivässä, jonka yhteydessä henkilöstö laati työyhteisön
pelisäännöt. Pelisäännöt konkretisoivat yhtiön arvoja – kunnioitus,
yhteistyö, luottamus, ammattiylpeys – osana henkilöstön jokapäiväistä
toimintaa. Arvot ja pelisäännöt otettiin myös osaksi kehityskeskusteluita.
Saksassa vastaavat kehittämistoimenpiteet kohdistettiin
esimiestyöskentelyyn, työn organisointiin sekä henkilöstön toimintakyvyn ja
voimavarojen parantamiseen. Vuodelle 2019 konsernin yhteisiksi
kehityskohteiksi valittiin yhtiön sisäinen viestintä sekä työn organisointi.

Nollatoleranssi onnettomuuksille
Turvallinen työnteko ja työolosuhteet muodostavat Suomen Rahapajan
operatiivisen toiminnan perustan. Työturvallisuuden 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 käytössä toimintamalli poissaolojen
vähentämiseksi, työntekijöiden kuntouttamiseksi ja työkyvyn säilyttämiseksi.
Rohkaisemme hyvinvointiin ja autamme kehittymään
Suomen Rahapaja seuraa työhyvinvoinnin kehittymistä mittaamalla mm.
osaamisen kehittymistä koulutuspäivien määrällä, työtyytyväisyyden
kehittymistä, sekä työtapaturmien että sairaspoissaolojen määrää.
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Ihmisoikeudet ja reilupeli

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja
reilut toimintaperiaatteet ovat perusta
kestävälle kansainväliselle
projektikaupalle
Käyttörahaliiketoiminta on globaalia B2G (Business to Governments)
projektikauppaa, jossa asiakkaina ovat keskuspankit tai
valtiovarainministeriöt. Lisäksi Suomen Rahapajalla on aihioliiketoimintaa,
jossa asiakkaina ovat rahapajat, joista useat ovat valtion virastoja.
Juhlarahaliiketoiminnan asiakaskunta koostuu Suomen
valtiovarainministeriön lisäksi pääosin juhlarahojen jälleenmyyjistä ja
kuluttajista. Yhtiöllä on asiakkaita neljällä mantereella sekä aktiivinen ja
lähellä asiakkaita toimiva edustajaverkosto. Lisäksi yhtiö ostaa raakaaineita valikoiduilta toimittajilta ympäri maailmaa.
Suomen Rahapajalla on käytössä liiketoiminnan eettiset ohjeet.
Yhteistyökumppaneita 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.
Yhtiö on ottanut käyttöön Whistleblow-ilmoituskanavan, jolla sekä yhtiön
työntekijät että kaikki sidosryhmät voivat raportoida anonyymisti eettisten
toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. Vuoden 2019 aikana yhtiön
vaatimustenmukaisuuden toteuttamista (Compliance Framework)
kehitetään edelleen. Yhtiön työntekijät sekä tärkeimmät yhteistyökumppanit
käyvät alkavan vuoden aikana koulutuksen eettisten toimintaohjeiden
soveltamisesta.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille
Suomen Rahapaja kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana yhtiö
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän
perusoikeuksia.
Suomen Rahapajalla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Yhtiössä
erilaisuutta arvostetaan voimavarana. Kulttuurisen monimuotoisuuden
arvostaminen on toisista ihmisistä välittämisen ja ymmärtämisen ytimessä
sekä rauhaisan yhteistyön edellytys.
Suomen Rahapajalla ei hyväksytä lapsityövoimaa. Yhtiö ei osallistu
ihmisoikeusrikkomuksiin eikä hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään
muodossa.
Reilu peli aina ja kaikkialla
Suomen Rahapajalla ei hyväksytä korruptiota missään muodossa.
Noudatamme paikallista lainsäädäntöä, edistämme eettisiä työtapoja ja
edellytämme samaa sidosryhmiltämme. Emme tue poliittisia puolueita.
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Hallinnointi

Hyvän hallintotavan noudattaminen
tärkeää kansainvälisessä liiketoiminnassa
Suomen Rahapaja on sitoutunut vastuullisen hallintotavan noudattamiseen
ja kehittämiseen. Toteutamme yritysvastuuta kaikessa toiminnassamme,
kuten prosesseissa, toimintaohjeissa sekä sopimuksissa. Tavoitteenamme
on, että kaikki Suomen Rahapajassa työskentelevät henkilöt tiedostavat
vastuullisten toimintatapojen merkityksen ja osallistuvat vastuun
kantamiseen.
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 tavoitteista ja toiminnasta. Yhtiö ei kommentoi
luottamuksellisia tai keskeneräisiä asioita tai kilpailijoidensa asioita.
Hallinnoinnin periaatteet
Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen
(13.5.2016) mukaan valtionyhtiöiden hallinnossa sovelletaan osakeyhtiölain
lisäksi hyvää hallintotapaa sekä soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia
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.
Suomen Rahapajan hallitus toimii corporate governance -suositusten
mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä
liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää
valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön

arvonnousu pitkällä aikavälillä. Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on
vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain,
yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä Suomen valtion
omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti.
Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto, millä tarkoitetaan
yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja.
Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta
yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi tehtävässään hallitukselle.
Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja
kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa kulloinkin käsiteltäväksi
tulevien asioiden mukaan.
Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on
määritelty tarkemmin yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät,
keskinäiset suhteet, palkitseminen, sisäinen valvonta, riskienhallinta ja
tilintarkastus.
Turvallisuus keskeinen osa liiketoimintaa
Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota yhtiön kaikessa 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.
Ulkopuolisella turvallisuuspalvelujen tarjoajalla on tärkeä rooli Vantaan
yksikön toiminnoissa. Vuonna 2018 Vantaan turvallisuuspalvelu
kilpailutettiin. Uuden toimijan myötä turvallisuusprosesseihin ja
toimintamalleihin tehtiin useita päivityksiä.
Yhtiön tietosuojaprosessit noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä,
mukaan lukien Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR)
vaatimuksia. Yhtiö jatkaa tietosuojaan liittyvien prosessien kehittämistä ja
henkilöstön kouluttamista edelleen, jotta varmistetaan
vaatimustenmukaisuuden ylläpitäminen.
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Verojalanjälkitiedot tilikaudelta 2018 (1 000€)
Suomen Rahapajan veropolitiikka on osa yhtiön
yritysvastuuta. Suomen Rahapaja kuvaa verojalanjäljellä
toimintansa verovaikutusta ja sen jakautumista eri maihin.
Suomen Rahapaja noudattaa verojen maksamisessa,
keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista
lainsäädäntöä. Verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne
liiketoiminnan perusteella kuuluvat.
Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta: yhtiön maksamat
välittömät verot (kuten tulovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvo-,
varainsiirto- 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). Suomen Rahapaja -konserni
raportoi kaikki maksamansa verot. Siirtohinnoittelussaan yhtiö noudattaa
paikallisia lakeja ja siirtohinnoittelussa käytetään verrokkihaun perusteella
määriteltyä voittolisää. Suomen Rahapaja -konsernissa veroilmoitukset ja
muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja ajantasaisesti.

Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu.
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