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Yritysvastuuraportti 2020

Kolikoiden kirkas tulevaisuus
Suomen Rahapaja on vastuullinen ja luo-
tettava kumppani, joka tuottaa lisäarvoa 
keskuspankeille, valtiovarainministeriöille 
ja rahapajoille tarjoamiinsa palveluihin ja 
ratkaisuihin. Yritysvastuu on päivittäisen 
toimintamme ytimessä. 
 Vuoden 2020 aikana Suomen Rahapa-
ja on tarkastellut, analysoinut ja asettanut 
uusia tavoitteita ympäristövastuun osa-
alueella. Sitoutumalla jatkuvaan kehityk-
seen joustavalla, tehokkaalla ja kestävällä 
tavalla, Suomen Rahapaja tuottaa arvoa 
sekä omistajalle että asiakkailleen ja var-
mistaa kolikoille kirkkaan tulevaisuuden.

Arvot ohjaavat toimintaamme
Suomen Rahapajan arvot ovat kunnioitus, 
ammattiylpeys, luotettavuus ja yhteistyö. 
Kunnioitus tarkoittaa kunnioitusta asiak-
kaitamme ja kumppaneitamme kohtaan se-
kä 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, kolle-
goillemme sekä itsellemme antamissamme 
lupauksissa. Yhteistyö tarkoittaa ymmär-
rystä oman työmme vaikutuksista muiden 
työssä menestymiseen. 

  Luotettu toimittaja
Suomen Rahapaja on yksi johtavista käyttörahojen ja kolikkoaihioiden vientiyri-
tyksistä. Suomen Rahapajan omistaa Suomen valtio. Toimintansa aikana Suo-
men Rahapaja on suunnitellut, markkinoinut ja valmistanut kolikoita ja kolik-
koaihioita yli 40 maahan eri puolille maailmaa. 99 % yhtiön liikevaihdosta tulee 
viennistä. 
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  Käteisen tulevaisuus
Jo useiden vuosien ajan Suomen Rahapaja on tutkinut käteisteollisuuden tulevai-
suutta ja digitalisaation vaikutusta käteiseen. Suomen Rahapaja uskoo, että maksa-
misen monimuotoisuus on yhteiskunnan kannalta etu, ja että käteismaksaminen on 
myös tulevaisuudessa käytännöllinen ja turvallinen maksutapa. Ihmisillä tulisi olla 
yksilönvapauteen ja tasa-arvoon perustuva mahdollisuus valita, miten maksavat, ja 
valita myös käteinen.

 Vuoden 2020 aikana Suomen Rahapaja on kehittänyt mahdollisuutta tuoda 
kolikkokeräily digitaaliselle aikakaudelle ja yhdistää maailman kolikkokeräilijät. En-
simmäinen kehitteillä oleva ratkaisu on mobiiliapplikaatio nimeltä Coiniverse, jossa 
on digitaalisia, yhteisöllisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat samanhenkisten 
keräilijöiden kanssakäymisen.

  Jatkuvaa vastuullisuustyötä
Suomen Rahapaja edistää vastuullisuutta koko arvoketjussaan ja raportoi Suomen 
Vantaan ja Saksan Halsbrücken tuotantoyksiköiden yritysvastuun kehitystyöstä. 
Konserniin kuuluu lisäksi puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cos-
peles S.A. (CECO S.A.), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO S.A. on allekirjoit-
tanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut 
siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.

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. Tavoitteena on kasvattaa 
omaa ja toimialan tietoisuutta tuotteiden 
ja toimitusketjun hiilidioksidipäästöistä.  

Käytössä on ISO14001-sertifioitu ympäristöasioiden hallin-
tajärjestelmä. Toimintaa ohjaavat myös ISO 26000 ja YK:n 
Kestävän Kehityksen Global Compact-ohjelman tavoitteet (Sustainable Develop-
ment Goals of the United Nations Global Compact (https://www.unglobalcom-
pact.org).

  Analysoimme hiilijalanjälkeämme ja tartumme toimeen 
sen pienentämiseksi
Vuoden 2020 aikana Suomen Rahapaja jatkoi hiilijalanjälkensä tarkempaa tarkas-
telua ja kasvatti ymmärrystä sen muodostumisesta. Tarkastelun ensivaiheessa 
tutkittiin tehtaiden ja niiden välisten liikematkustuksen hiilidioksidipäästöjä.

Tämän työn tuloksena määriteltiin hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä ja osa näistä saatiin käyttöön jo vuoden 2020 aikana. Nämä toi-
menpiteet koskivat energian hankintaa ja sisäisten kuljetusten liikennemuotoja. 
Toimenpiteiden vaikutukset alkavat näkyä pääosin vuoden 2021 aikana ja niistä 
kerrotaan seuraavassa yritysvastuuraportissa.

Vuonna 2020 liikematkustus väheni dramaattisesti, pääosin Covid-19 pan-
demian vuoksi, ja siksi liikematkustuksen hiilidioksidipäästöt pienenivät mer-
kittävästi. Covid-19 pandemia aiheutti myös sen, että yhteistyön tekemisen tavat 
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa uudistuivat ja virtuaalisia kokous-
työkaluja hyödynnettiin paremmin. Nämä uudet työtavat ovat osoittautuneet jois-
sakin tapauksissa erittäin tehokkaaksi tavaksi toimia. Meneillään olevan tilanteen 
tuoma kokemus ja opit vaikuttavat varmasti Suomen Rahapajan liikematkustami-
seen myös tulevaisuudessa.

Seuraava askel Suomen Rahapajan matkalla kohti pienempää hiilijalanjälkeä on 
tutkia vaikutuksia koko toimitusketjussa. Tavoitteena on tutkia, millaisia mahdol-
lisuuksia toiminnan optimointiin Suomen Rahapaja voi löytää yhteistyössä toimit-
tajien ja asiakkaiden kanssa.

Energian lähteillä on merkitystä Suomen Rahapajalle ja yritys on alkanut 
seurata uusiutuvan energian osuutta käytetystä energiasta. Jo vuodesta 2018 alkaen 
100 % Vantaan tehtaan käyttämästä sähköstä on ollut tuulienergiaa. Vuoden 2020 
aikana kaukolämmön hankintaa muutettiin siten, että se tulee kokonaan uusiu-
tuvista energialähteistä. Vuonna 2021 myös Halsbrücken tehtaalla otetaan käyt-
töön uudistuksia, joiden tavoitteena on kasvattaa ympäristöystävällisen energian 
osuutta.
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  Käytämme resurssejamme vastuullisesti
Suomen Rahapaja kiinnittää erityistä huomiota resurssien kulutukseen jatkuvas-
ti. Tuotteiden pääraaka-aine on metalli erilaisina seoksina ja se käytetään joko 
lopputuotteisiin tai kierrätetään. Eri energiamuotojen ja luonnonvarojen kulutusta 
seurataan jatkuvasti, jotta poikkeamat voidaan huomata ja korjata välittömästi. 
Lisäksi Halsbrücken tehtaalla on ISO50001-sertifioitu energianhallintajärjestel-
mä, joka tukee energiatehokkuuden jatkuvaa kehittämistä. Myös muita toimia on 
otettu käyttöön, jotta prosessissa käytettävät materiaalit voidaan korvata ympäris-
töystävällisillä vaihtoehdoilla aina kun mahdollista.

  Liiketoimintaprosessimme tehostavat toimintaa 
ympäristönäkökulmat huomioiden
Suomen Rahapaja prosesseja kehitetään jatkuvasti. Säännöllinen prosessien tar-
kastelu eri sidosryhmien odotukset huomioiden mahdollistaa nopean reagoinnin 
muuttuviin olosuhteisiin. Ympäristönäkökulmilla on merkittävä rooli liiketoi-
minnassa ja operatiivisten prosessien määrittelyssä ja mukauttamisessa. Prosessi-
työn tuloksena saavutetaan yhtenäiset tavat tehdä työtä, selkeät roolit ja vastuut, 
tehokkuus ja tasapaino. 

Vantaan tehdas on varsinainen rahapaja ja Suomen 
Rahapajan kolikonvalmistuksen koti. Tuotanto alkaa 
valmiista kolikkoaihioista, jotka tuodaan Saksan 
aihiotehtaalta tai kolmannen osapuolen aihiovalmis-
tajalta. Tuotannon päävaiheet ovat työkalunvalmis-
tus, leimaus ja pakkaus. Lisäksi Vantaan tehtaalla 
sijaitsee konsernin pääkonttori ja mm. hallinto-, 
myynti-, hankinta- ja taloustoiminnot.

Halsbrücken tehdas on teräs- ja täysmetalliai-
hioiden valmistaja. Tuotannon prosessivaiheet 
vaihtelevat paljon eri tuotteista riippuen. Päävai-
heet ovat leikkaus, pinnoitus, hehkutus, kiillotus 
ja lajittelu ja niiden lisäksi tarvittaessa tuote-
kohtaisia työvaiheita kuten reijitys ja esiliitäntä. 
Suurin osa kolikontuotannon energiantarpeesta 
syntyy näissä prosessivaiheissa.

Finland
Vantaa       

Germany
Halsbrücke

Saavutukset vuonna 2020
1 Uusiutuvan energian osuus Vantaan tehtaan energiankulutuksessa nousi  

93 %:iin (2019: 89,7 %), kun kaukolämmön hankinta muutettiin 100 % 
uusituviin energialähteisiin.

2 Kierrätyksen osuus nousi Vantaan tehtaalla 33,8 %:iin (2019: 31,3 %), kun 
kierrätyskelvottoman jätteen määrää saatiin vähennettyä. 

3 Halsbrücken tehtaan kaukolämmön energiankulutus pieneni 34 % 
lämmönvaihtimien paremmalla käyttöasteella.

4 Veden kulutus per aihiotonni pieneni 19,5 %, kun prosessivesien kierrätystä 
saatiin parannettua prosessien reseptioptimoinnilla.

Kaksi tehdasta
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Raaka-aine 

Energia

Loppusijoitus

Jätteiden 
hyödyntäminen 
hävittämistavan 
mukaan (%) 

Jätteet ja 
kierrätys

Vantaan tehtaan kierrätysprosentti jatkoi paranemista koska kierrätys-
kelvottoman materiaalin määrää saatiin vähennettyä (puu, energiajae). 
Merkittävä tekijä tässä muutoksessa on ollut Halsbrücken tehtaan aihioi-
den käyttö, nämä aihiot toimitetaan kierrätettävissä laatikoissa (tarvitaan 
vähemmän puuta, metallia, muovia ja vanteita).

Tuotemix, kunnossapitotyöt ja pinnoitusaltaiden puhdistystoimenpiteet 
kasvattivat lietteen syntymistä Halsbrücken tehtaalla merkittävästi. Korke-
ampi käyttöaste lisäsi jäteveden määrää. Näistä johtuen kokonaisjätteen 
määrä kasvoi ja kierrätysaste väheni.  

Jätteen määrä 
kolikkotonnia 
kohti (kg)

Jätteen määrä 
aihiotonnia 
kohti (kg)

93,0%
20207,9%

2020

Vantaa
(sähkö ja kaukolämpö)

Halsbrücke
(sähkö, kaukolämpö ja maakaasu)

Hiilijalanjälki 

Uusiutuvan energian 
osuus tuotannossa (%)

Vantaan tehtaan pienentyneet hiilidioksidi-
päästöt johtuivat tehtaan pienemmästä käyt-
töasteesta, merkittävästä etätyön osuudesta 
ja kaukolämmön hankinnan muutoksesta.

Liikematkustus väheni merkittävästi 
Covid-19 pandemian vuoksi. Samaan 
aikaan aktiivista liiketoimintaa jatkettiin 
hyödyntämällä etäkokoustyökaluja.

Halsbrücken tehtaan kokonaishiilidioksidi-
päästöt kasvoivat, koska tuotantovolyymi 
kasvoi merkittävästi (+50 %). Samaan aikaan 
energiatehokkuus on kuitenkin parantunut 
huomattavasti. 

Halsbrücken tehtaalla uusiutuvan energian osuus on riippuvai-
nen energiahankinnasta. Koska sähkön osuus kokonaisenergian 
kulutuksesta on kasvanut ja uusiutuvan sähköenergian osuus 
on ennallaan, on uusiutuvan kokonaisenergian osuus hieman 
korkeampi.

Uusiutuvan energian osuus Vantaan tehtaalla on 
kasvanut. Neljänneltä kvartaalilta lähtien myös 
kaukolämpö hankitaan 100 % uuisiutuvista lähteistä 
ja sähköenergia on ollut uusiutuvista lähteistä jo 
vuodesta 2018 alkaen.

Tehtaiden välisten kulje-
tusten hiilidioksidipäästöt 
olivat pienemmät, koska 
Vantaan tehtaan aihiotarve 
oli vähäisempi.

102,7 t125,6 t

107,3 t (2019)

89,7%
20197,1%

2019

3 620,1 t

65,1 t107,1 t

8,5 t (2020)

2020 3 950,8 t

2019

Sähkö ja kaukolämpöKuljetukset 
tehtaiden välillä
(rekka- ja merikuljetukset)

Liikematkustus
(lentoliikenne)

Sähkö, kaukolämpö ja maakaasu

Vantaa Total (t)

42,0

43,1
2020
2019

15,2

11,8

33,8 %  66,2 %      

31,3 %  68,7 %          

Halsbrücke Total (t)

399,3

156,7

2020
2019

42,9

25,8

13,8 %   44,8 %           41,4 %

37,1%   46,1%               16,8 %
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Suomen Rahapajan ensisijainen tavoite 
vuoden 2020 Covid-19-kriisin aikana on 
ollut varmistaa työntekijöille turvallinen 
työympäristö ja tuotannon jatkuminen. 
Työterveys- ja turvallisuusriskejä on 
arvioitu huolellisesti ja työntekijöiden 
turvallisuus on asetettu aina etusijalle. 

Työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn var-
mistaminen ovat olennainen osa Suomen Rahapajan johtamista ja päivittäistä 
toimintaa. Pandemian aikana Suomen Rahapaja on seurannut Covid-19-tilannetta, 
noudattanut viranomaisten ohjeita tarkasti ja sisäisiä ohjeita on päivitetty vastaa-
vasti. Esimerkiksi kasvomaskeja käytetään kaikkialla yrityksen tiloissa, vierailuja 
on rajoitettu ja etätyösuositus on voimassa siltä osin kuin se työtehtävien teke-
miseksi on mahdollista. Yhtiö on kommunikoinut koronaohjeita työntekijöille 
aktiivisesti ja muistuttanut psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja saatavilla olevasta 
tuesta. Kokonaisuutena, Suomen Rahapaja on onnistunut varmistamaan työnte-
kijöiden turvallisuuden sekä Suomen että Saksan tehtaalla, eikä kummallakaan 
tehtaalla ole todettu koronatartuntojen eteenpäin leviämistä työpaikan sisällä.

Vuoden 2020 ensimmäisellä puolikkaalla Vantaan tehtaan tuotannon työti-
lanne oli hyvin hiljainen ja valtaosa työntekijöistä oli lomautettuna osan ajasta. 
Toisella vuosipuoliskolla tuotannon työkuorma oli korkea ja yritykseen palkattiin 
määräaikaisia ja vuokratyöntekijöitä. Halsbrückessa tuotannon työkuorma oli koko 
vuoden korkealla ja siten myös määräaikaisten työntekijöiden tarve kasvoi. 

  Viestinnän edistäminen 
Vuonna 2020 otettiin käyttöön uusia viestinnän välineitä. Maaliskuussa käyttöön 
otettiin edistyneet tiimi- ja etätyöohjelmat ja uusi intranet lanseerattiin käyttöön 
huhtikuussa. Vantaalla otettiin käyttöön myös uusi aloitteiden käsittelyjärjestel-
mä, jonka kautta työntekijät voivat tehdä, kommentoida, jatkokehittää ja tykätä 
aloitteita. 

Intranet on tärkein sisäisen viestinnän kanava, mutta pandemian aikana lisät-
tiin epävirallista virtuaalista viestintää muun muassa ottamalla käyttöön virtuaa-
likahvitauot ja työyhteisön oma pikaviestikanava. Suomen Rahapaja on järjestänyt 
jo useita vuosia henkilöstölle infotilaisuuksia neljännesvuosittain sekä Suomes-
sa että Saksassa. Vuoden 2020 aikana niitä järjestettiin verkossa. Tiedonkulkua 
esimiesten ja tiimiläisten välillä parannettiin uusilla työkaluilla ja vuoden 2020 
lopulla lanseerattiin testikäyttöön uusi HR-järjestelmä, jonka avulla tiedon hallinta 
koko työsuhteen ajalta on paremmin hallittavissa. Järjestelmä otetaan täysimääräi-
sesti käyttöön vuoden 2021 aikana.

  Kehitä ja kehity!
Suomen Rahapaja kehittää työtyytyväisyyttä aktiivisesti ja systemaattisesti sekä 
etsii uusia tapoja parantaa sitä mm. kehityskeskusteluissa, jotka ovat keino kehit-
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tää osaamista yhtiön tarvitsemaan suuntaan. Vuoden 2021 kehityskeskusteluissa 
työhyvnvointi on yksi pääteemoista.

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 2020 kehitysalueeksi valittiin koko konsernissa yrityskult-
tuurin kehittäminen. 

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset osoittivat hyvää kehitystä, erityises-
ti Halsbrückessa, missä kyselyn tulosten keskiarvo oli kaikkien aikojen parhaalla 
tasolla 3,1 (2,8) asteikolla 1-4. Vantaan tehtaalla keskiarvo pysyi hyvällä tasolla 3,3 
(3,4). Osallistumisprosentti oli vantalla 82 % (81 %) ja Halsbrückessa 68 % (89 
%). Yrityskulttuuri valittiin uudelleen kehitysalueeksi konsernissa. Kehittämistyö-
pajoja järjestettiin vuonna 2020 ja työ jatkuu 2021.

  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

2020 2,7 6,9

2019 2,9 6,3

Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen 
(31.12.2020 sisältäen vuokratyövoiman)

Sukupuolijakauma   Vantaa   Halsbrücke

Miehet 68 % 83 %

Naiset 32 % 17 %

 
Työsopimukset: vakituiset vs. määräaikaiset

Vakituiset 77 % 54 %

Määräaikaiset 8 % 22 %

Vuokra 15 % 24 %

 
Työtekijät vs. toimihenkilöt

Työntekijät 58 % 81 %

Toimihenkilöt 42 % 12 %

Harjoittelijat 0 7 %

 
Henkilöstön ikärakenne

< 21 3 % 8 %

21 - 30 19 % 18 %

31 - 40 15 % 29 %

41 - 50 29 % 19 %

51 - 60 29 % 17 %

> 60 5 % 10 %

Tapaturmataajuus* 
(miljoonaa työtuntia kohti)

Vantaa Halsbrücke

2020 19 19

2019 17 9

*Tavoite toimialan keskiarvon alapuolella: 
Suomi 11 ja Saksa 22. Tapaturmien luku-
määrä 2020: Vantaa 2, Halsbrücke 3.
Laskennassa huomioitu yli kolmen päivän 
poissaoloon johtaneet tapaturmat.

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

*Suurin osa koulutuksista peruttu Covid-19 
vuoksi.

Osaamisen kehittäminen
(koulutuspäivien lukumäärä)

Vantaa Halsbrücke

2020* 64 99

2019 181 104

Työtyytyväisyyden kehitys 
(keskimääräinen tulos, asteikko 1-4)

Vantaa Halsbrücke

2020 3,3 3,1

2019 3,4 2,8

Finland Germany

Vantaa       Halsbrücke

Henkilöstön määrä maittain (31.12.2020)
Lisäksi konsernissa työskenteli vuonna 2020 tuo-
tantohuippujen aikana keskimäärin noin 25 henkilöä 
vuokratyövoimana.

Hyvinvointi ja 
kehittäminen

Saavutukset vuonna 2020 

1 Varmistettu turvallinen työympäristö  
Covid-19-kriisin aikana.

2 Kehitetty yrityskulttuuria yhdessä  
työntekijöiden kanssa.

3 Otettu käyttöön uusia työkaluja ja  
prosesseja tiimityöhön, aloitetoimintaan ja 
HR-johtamiseen.

SaksaSuomi

53 86
(2019 / 50) (2019 / 72)
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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. 

  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.

Yhtiö on ottanut käyttöön konfliktimineraalipolitiikan ja vaatii toimittajiaan 
noudattamaan OECD:n due diligence -ohjeita konfliktialueiden ja korkean riskin 
alueiden mineraalien vastuullisia toimitusketjuja koskevia periaatteita (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 ottanut käyttöön Whistleblow-
ilmoituskanavan, jolla sekä yhtiön työntekijät 
että kaikki sidosryhmät voivat raportoida 
anonyymisti eettisten toimintaohjeiden 
vastaisesta toiminnasta. Whistleblow 
-kanavan käyttöä ja väärinkäytöksistä 
raportointia on koulutettu työntekijöille ja 
yhteistyökumppaneille verkossa.

Vaatimustenmukaisuuskoulutukset
Suomen Rahapaja edellyttää työntekijöidensä 
ja yhteistyökumppaneidensa suorittavan 
verkkokoulutukset
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  
ovat suorittaneet Eettiset toimintaohjeet 
-koulutuksen.¹ 

2 Kaikki Suomen Rahapajan myyntiedustajat  
ovat suorittaneet Business Partner code of 
conduct -koulutuksen.1 

3 95% Suomen Rahapajan tasojen 1 ja 2 
toimittajien kontaktihenkilöistä ovat suorittaneet 
Business Partner code of conduct -koulutuksen.1 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% 

95%

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 2020

Työkalut ihmisoikeuksien ja reilun 
pelin hallintaan Suomen Rahapajalla



11/14

 Yritysvastuuraportti 2020  
  Hallinnointi

  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 (8.4.2020) 
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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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.

  Palkitseminen
Suomen Rahapajan palkitsemista ohjaa hallituksen omistajaohjauksen periaatepää-
tös. Hallituspalkkioina maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioita. Hallituspalkkiot 
vuonna 2020 olivat 136,959 euroa (2019: 144.840 euroa). Palkkioista päätettiin 
yhtiökokouksessa. Suomen Rahapajan työntekijöille ei maksettu palkkioita tytär-
yhtiöiden hallituksen jäsenenä toimimisesta.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmäläisten palkitsemisesta 
sekä yrityksen tavoitepalkkiojärjestelmästä. Suomen Rahapajalla on käytössä koko 
henkilöstöä koskeva tavoitepalkkiojärjestelmä, joka vuonna 2020 johtoryhmällä ja 
suurimmalla osalla henkilöstöä perustui yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin (70%) ja 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin (30%). Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän suomalai-
silla jäsenillä ei ole lisäeläkkeitä. Johtoryhmään vuonna 2020 kuuluneella Saksan 
tytäryhtiön toimitusjohtajalla on paikallisen markkinakäytännön mukainen mak-
superusteinen lisäeläke.

Kiinteät palkat 

2020 2019

toimitusjohtaja 204.000 €  213.651 €  

johtoryhmän 
jäsenet

621.973 €  648.179 €  

Tavoitepalkkiot  

2020 2019

toimitusjohtaja 18.360 €    73.440 €    

johtoryhmän 
jäsenet

22.418 €    116.679 €  

Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin kannustinohjelmaa.
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  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 kaikessa 
toiminnassa. Yhtiö lähestyy turvallisuutta teknisen turvallisuuden, kiinteistö- ja 
kuljetusturvallisuuden sekä tietoturvan näkökulmista. Suomen Rahapajan Vantaan 
toimitilat auditoitiin vuonna 2020 menestyksekkäästi Transported Asset Protec-
tion Association TAPA FSR 2020 päivitetyn standardin korkeimpaan A-luokkaan.
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