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• Konsernin liikevaihto 62,9 Me (36,6 Me) kasvoi 72 % vertailuvuodesta. 
• Liiketulos oli +1,3 Me (-9,7 Me) ja tulos ennen veroja oli +1,1 Me (-9,9 Me). Tulosta paransi kiinteistö-

kaupasta syntynyt voitto 4,4 Me. 
• Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,29 euroa (-2,03 e). 
• Uusien tilausten määrä oli 72 Me (35 Me). Tilauskanta oli 33 Me (22 Me). 
• Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,4 Me ja liiketulos –2,3 Me. 
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti. 
• Vuoden 2011 liikevaihto kasvaa edellisestä vuodesta. Liiketuloksen ennakoidaan olevan voitollinen. 
  
 
TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI:  
VAHVISTUNEELLA TILAUSKANNALLA VUOTEEN 2011 
 
Vuonna 2010 maailmantalous toipui selvästi edel-
lisen vuoden voimakkaasta lamasta. Myös Rauten 
ja asiakkaidemme osalta tämä toipuminen alkoi. 
Onnistuimme saamaan muutamia merkittäviä 
kauppoja niin kokonsa kuin referenssiarvonsakin 
puolesta. Jouduimme kuitenkin edelleen jatka-
maan sopeutustoimenpiteitä alhaisen kysynnän ja 
liikevaihdon takia. Vuoden alussa suoritimme lop-
puun Pohjois-Amerikan toimintojemme merkittä-
vän rakenteellisen muutoksen. Vuoden lopulla 
jouduimme toteuttamaan vastaavan järjestelyn 
Suomessa. Nyt pystymme toimimaan kannatta-
vasti myös alhaisemmalla toiminnan tasolla.  
 
Liikevaihtomme kasvoi selvästi edellisestä vuo-
desta, mutta jäimme vielä selvästi jälkeen lamaa 
edeltäneestä tasosta. Maailmantalouden toipumi-
nen ei riittänyt nostamaan asiakasteollisuutemme 
tuotantoa lamaa edeltäneelle tasolle monilla 
Rautelle tärkeillä markkinoilla. Asiakkaidemme 
käyttöasteet olivat edelleen alhaisella tasolla. 
Investointeja kapasiteetin lisäämiseksi toteutettiin 
siten varsin vähän. Eniten liikevaihtomme kas-
vuun vaikuttivat Aasian-Tyynenmeren alueen 
kaupat sekä jo vuoden 2009 lopussa saamamme 
suuri kauppa Venäjälle.  
 
Alhaisista käyttöasteista johtuen myös varaosa- ja 
kunnossapitopalveluiden kysyntä säilyi lamaa 
edeltänyttä aikaa alhaisemmalla tasolla piristyen 
kuitenkin loppuvuonna. Vaikka rahoitusmarkkinat 
olivat kuluneen vuoden aikana vakaammat kuin 
vuonna 2009, rahoituksen saatavuus ja ehdot 
kuitenkin rajoittivat edelleen asiakkaidemme 
tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailu-
kyvyn parantamiseen tähtäävien hankkeiden 
toteuttamista. Vuoden loppua kohti tällaisten 
pienehköjen ja keskikokoisten hankkeiden 
kysyntä kuitenkin vahvistui. Uskon tämän kehi-
tyksen jatkuvan alkaneenakin vuonna asiak-
kaidemme markkinoiden ja kapasiteetin käyttö-
asteiden parantuessa. 
 

Onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme 
edelliseen, katastrofaaliseen, vuoteen verrattuna, 
vaikka emme vielä saavuttaneetkaan tyydyttävää 
tasoa. Liikevaihdon kasvu ja vuosien 2009 ja 
2010 aikana toteuttamamme sopeutumistoimen-
piteet olivat tärkeimmät tekijät tulosparannuk-
seemme. Lisäksi Pohjois-Amerikan uudelleen-
järjestelymme yhteydessä pystyimme 
vapauttamaan varoja kiinteistöstämme ja saa-
maan sen myynnistä merkittävän myyntivoiton. 
 
Vaikeankin markkinatilanteen olosuhteissa emme 
ole menettäneet uskoamme vanerin, viilun ja 
LVL:n kysynnän palautumiseen ja sitä myötä 
asiakkaidemme menestykseen. Olemme siis jat-
kaneet panostuksia tuotekehitykseen ja henki-
löstöömme. Olemme kohdistaneet 
tuotekehitystämme entistä enemmän toisaalta 
perinteisiä markkinoitamme palveleviin, olemassa 
olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen koh-
distuviin modernisointi- ja palveluratkaisuihin 
sekä toisaalta kehittyville markkinoille tähdättyi-
hin tuotteisiin. Henkilöstön osalta paino-
pisteemme siirtyy myös näihin samoihin suuntiin: 
perinteisten asiakkaidemme toiminnan tehosta-
minen ja kehittyvien markkinoiden osaaminen 
ovat enenevässä määrin haasteitamme. 
 
Uskon markkinoiden edelleen paranevan, vaikka-
kin hitaasti, vuonna 2011. Uusia kapasiteettia 
kasvattavia hankkeita lähtee liikkeelle useam-
malla markkina-alueella. Erityisesti uskon Venä-
jän, Itä-Euroopan ja Etelä-Amerikan ottavan 
alkaneena vuonna paikkansa Aasian rinnalla 
kasvualueina Rauten asiakaskunnassa. Venäjän 
osalta markkinoiden elpymistä osoittavat tammi-
kuussa saadut yli 12 miljoonan euron arvoiset 
tilaukset. Uskon myös Euroopan ja Pohjois-Ame-
rikan markkinoiden vahvistuvan erityisesti pie-
nehköjen hankkeiden käynnistymisen avulla. 
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Rauten strategiset panostukset muun muassa 
istutuspuiden prosessointiin, energian säästöön ja 
päästöjen vähentämiseen asiakkaidemme proses-
seissa tulevat auttamaan meitä menestymään 
paranevilla markkinoilla. Kohtuullisen tilaus-
kannan ja näkymien vallitessa lähdemme aikai-
sempaa luottavaisempana tavoittelemaan niin 
liikevaihdon kasvua kuin tuloksenkin parantamista 
alkaneena vuonna. Tämän teemme kuitenkin 

nöyrinä tiedostaen markkinoilla jatkuvan epä-
varmuuden. 
 
Esitän parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä 
yhteistyöstä vaikeina aikoina, henkilöstöllemme 
erinomaisesta venymisestä jatkuvien muutosten 
keskellä ja osakkeenomistajillemme viime vuonna 
osoittamastanne luottamuksesta.  
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LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne 
 
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuot-
teiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, 
viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer 
Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvai-
sia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, 
kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdan-
teista.  
 
Maailmantalous nousi vuoden 2010 aikana jo ylös 
taantumasta, vaikkakin pysyvä elpyminen talous-
kriisistä on ollut hidasta ja epävarmalla pohjalla. 
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuottei-
den kysyntä kärsi edelleen rakentamisen, asumi-
seen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan 
ja kuljetusalan heikoista suhdanteista ja epä-
varmoista näkymistä. Viilun, vanerin ja LVL:n 
kysyntä pysyi edelleen suhteellisen alhaisella 
tasolla kaikilla Rautelle tärkeillä markkina-alueilla. 
Kysyntä kuitenkin piristyi edelliseen vuoteen 
verrattuna. Parhaiten menestyvät tehtaat onnis-
tuivat parantamaan kapasiteetin käyttöasteitaan, 
mutta osa tehtaista sopeutti edelleen tuotantoaan 
alentuneeseen kysyntään erityisesti vuoden alku-
puoliskolla tekemällä lyhennettyä työviikkoa ja 
toteuttamalla eripituisia seisokkeja. Heikoimmin 
kannattavia ja vähiten tehokkaita tehtaita oli 
edelleen pysäytettynä.  
 
Puutuoteteknologian ja teknologia-
palveluiden kysyntä 
 
Yleisen taloustilanteen paraneminen vaikuttaa 
vasta viiveellä Rauten tuotteiden kysyntään ja 
liikevaihtoon. Puutuotteiden alhaisesta kysyn-
nästä ja epävarmoista markkinanäkymistä sekä 
olemassa olevan kapasiteetin alhaisesta käyttö-
asteesta johtuen vaneriteollisuuden investointi-
aktiviteetti pysyi alhaisella tasolla kaikilla mark-
kina-alueilla. Monien suunnitteilla ja 
neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden inves-
tointipäätökset siirtyivät edelleen. Rakentamisen 
aktiivisuudesta riippuvan LVL-teollisuuden inves-

toinnit olivat edelleen alhaisella tasolla kaikilla 
markkina-alueilla Aasiaa lukuun ottamatta. Myös 
rahoitusmarkkinoiden haasteet Rautelle tärkeillä 
kehittyvillä markkinoilla ja pitkäaikaisen rahoituk-
sen ehdot rajoittivat Rauten asiakkaiden inves-
tointeja edelleen.  
 
Teknologiapalveluiden kysyntä piristyi loppu-
vuotta kohti. mutta oli edelleen normaalia alhai-
semmalla tasolla alentuneesta tuotanto-
kapasiteetin käyttöasteesta johtuen. 
 
 
UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 
 
Rauten liiketoiminta muodostuu projektitoimituk-
sista ja teknologiapalveluista puutuoteteollisuu-
delle. Projektitoimituksiin kuuluvat kokonaiset 
tehtaat, tuotantolinjat sekä yksittäiset koneet ja 
laitteet. Teknologiapalveluihin kuuluvat kunnos-
sapito, varaosapalvelut, modernisoinnit, konsul-
tointi, koulutus ja kunnostetut koneet. 
 
Vuoden 2010 aikana saatujen uusien tilausten 
kokonaismäärä 72 miljoonaa euroa (35 Me) oli 
markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla. Uu-
sista tilauksista 53 prosenttia oli Aasian-Tyynen-
meren alueelle, 25 prosenttia Eurooppaan, 12 
prosenttia Pohjois-Amerikkaan, 7 prosenttia 
Venäjälle ja 3 prosenttia muille markkina-alueille. 
Teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista 
vuonna 2010 oli 19 miljoonaa euroa (16 Me).  
 
Uusia tilauksia tehdaslaajuisista toimituksista 
saatiin vuoden 2010 aikana kolme. Ne olivat uusi 
tilaus vaneritehtaan lähes kaikista tuotanto-
linjoista Aasian-Tyynenmeren alueelle, LVL-linja 
Malesiaan ja LVL-tehtaan tehtaan kaikki tuotanto-
linjat Kiinaan. Muita merkittäviä tilauksia olivat 
viilunkuivaaja Yhdysvaltoihin, sorvauslinja Venä-
jälle, viilunkuivauslinja Latviaan sekä sorvauslinja 
Romaniaan. 
 
Tilauskanta vuoden lopussa oli 33 miljoonaa 
euroa (22 Me). 
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Vuoden viimeisellä neljänneksellä uusien tilausten 
määrä oli 26 miljoonaa euroa (19 Me) ja tilaus-
kanta kasvoi 13 miljoonalla eurolla. 
 
 
KILPAILUASEMA 
 
Rauten kilpailuasema on säilynyt hyvänä. Rauten 
kilpailukyky on kysynnän elpyessä vahva. Asiak-
kaat arvostavat toimitus- ja palvelukyvyn 
varmistamiseen tähtäävissä strategisissa inves-
toinneissaan toimittajan kokonaisosaamista ja 
vahvaa teknologian kehitystä. Asiakkaiden 
toimittajavalinnoissa Rauten teknologian 
tarjoamilla kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös 
Rauten vahva rahoitusasema lisää uskottavuutta 
ja parantaa kilpailuasemaa pitkäaikaisten inves-
tointihankkeiden toteuttajana. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin liikevaihto 62,9 miljoonaa euroa (36,6 
Me) kasvoi 72 prosenttia vuodesta 2009. Liike-
vaihdon kasvuun vaikuttivat asiakasteollisuuksien 
parantuneet markkinanäkymät. Viimeisen 
vuosineljänneksen liikevaihto 13,4 miljoonaa 
euroa (7,7 Me) oli vuoden toiseksi alhaisin. 
 
Liikevaihto muodostui kokonaisuudessaan puu-
tuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvista projek-
titoimituksista ja teknologiapalveluista. 
 
Projektitoimitusten liikevaihto 44 miljoonaa euroa 
(22 Me) kasvoi 100 prosenttia edellisestä vuo-
desta ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 70 pro-
senttiin (60 %). Vaneriteollisuuden osuus projek-
titoimitusten liikevaihdosta oli 95 prosenttia (98 
%) ja LVL-teollisuuden osuus 5 prosenttia (0 %).  
 
Teknologiapalveluiden liikevaihto 19 miljoonaa 
euroa (15 Me) kasvoi 29 prosenttia edellisestä 
vuodesta ja sen osuus liikevaihdosta oli 30 pro-
senttia (40 %). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 
vaneri- ja LVL-teollisuuden parantuneet käyttö-
asteet.  
 
Koko vuoden 2010 liikevaihdosta Venäjän osuus 
oli 30 prosenttia (31 %), Aasian-Tyynenmeren 
alueen osuus 29 prosenttia (7 %), Euroopan 
osuus 22 prosenttia (45 %), Pohjois-Amerikan 
osuus 15 prosenttia (7 %) ja Etelä-Amerikan 
osuus 4 prosenttia (11 %).  
 
 
TULOS JA KANNATTAVUUS 
 
Vuoden 2010 konsernin liiketulos oli 1,3 miljoo-
naan euroa voitollinen (-9,7 Me) ja 2 prosenttia 
liikevaihdosta (-26 %). Kannattavuus parani edel-

lisestä vuodesta merkittävästi johtuen liikevaih-
don kasvusta ja suoritetuista toimintojen uudel-
leenjärjestelyistä. Lisäksi tulosta paransi 
kiinteistökaupasta saatu myyntivoitto 4,4 miljoo-
naa euroa. 
 
Operatiivisen toiminnan liiketulos oli tilikaudella 
3,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Tilikauden lii-
ketulokseen sisältyy Jyväskylän tuotanto-
toimintojen siirrosta Nastolan päätehtaalle, Kana-
dan toimipisteen muutosta uusiin toimitiloihin 
sekä Suomen yksiköiden sopeutustoimenpiteistä 
syntyneitä kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,2 
miljoonaa euroa. 
  
Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat –0,2 
miljoonaa euroa (-0,2 Me). Konsernin tulos ennen 
veroja oli 1,1 miljoonaa euroa voitollinen (9,9 Me 
tappiollinen) ja tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa 
euroa voitollinen (8,1 Me tappiollinen). Konsernin 
laaja tulos oli 1,1 miljoonaa euroa voitollinen (-
8,4 Me).  
 
Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 
0,29 euroa osaketta kohti (-2,03 e) ja laimennus-
vaikutuksella oikaistuna 0,29 euroa (-2,03 e) osa-
ketta kohti. Sijoitetun pääoman tuotto oli 5 pro-
senttia (-22 %) ja oman pääoman tuotto oli 5 
prosenttia (-28 %). 
 
Vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen liike-
tulos jäi 2,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (3,3 
Me tappiollinen) alhaisen tilauskannan takia. 
Lisäksi tulokseen sisältyy Suomen yksiköissä 
tehtyihin sopeutustoimenpiteisiin liittyvät kerta-
luonteinen kulu 0,5 miljoonaa euroa. Tulos 
osaketta kohti oli laimentamattomana –0,47 eu-
roa (-0,72 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 
–0,47 euroa (-0,72 e).  
 
 
RAHAVIRTA JA TASE 
 
Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä koko vuo-
den. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat ylit-
tivät korolliset velat 9,7 miljoonalla eurolla (9,4 
Me). Gearing oli tilikauden päättyessä -40 pro-
senttia (-41 %) ja omavaraisuusaste 51 prosent-
tia (46 %).  
 
Konsernin rahavarat, sisältäen käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, olivat 
tilikauden lopussa 24,1 miljoonaa euroa (27,9 
Me). Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 
3,8 miljoonaa euroa negatiivinen (+6,8 Me). 
Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 miljoonaa euroa 
negatiivinen (+5,6 Me) johtuen nettokäyttöpää-
oman kasvusta . Investointien rahavirta oli 4,4 
miljoonaa euroa positiivinen (-0,9 Me) sisältäen 
kiinteistökaupoista saatua kauppahintaa 6,0 
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miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 2,3 
miljoonaa euroa negatiivinen (+2,1 Me) sisältäen 
TyEL-lainojen lyhennykset 4,0 miljoonaa euroa 
(2,0 Me). 
 
Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 
53,0 miljoonaa euroa (57,4 Me) . Taseen erien ja 
niistä laskettavien tunnuslukujen muu vaihtelu 
johtuu projektiliiketoiminnalle luonteenomaisesta 
asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten 
kustannuskertymien eriaikaisuudesta. 
 
Korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 
14,4 miljoonaa euroa (18,5 Me), josta TyEL-
lainojen osuus oli 14,0 miljoonaa euroa (18,0 
Me). TyEL-lainat ovat kiinteäkorkoisia. 
 
Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron 
yritystodistusohjelma, jonka puitteissa se voi 
laskea liikkeelle alle vuoden pituisia 
yritystodistuksia. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä 10 
miljoonan euron käyttämättömät kahdenkeskiset 
luottojärjestelysopimukset kahden eri 
pohjoismaisen pankin kanssa. 
 
 
LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT 
 
Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 
31.12.2010 lainasaamisia tytäryhtiöltään Raute 
Service LLC:ltä 355 tuhatta euroa. Raute Oyj:llä 
oli 100 tuhannen euron velka Rauten 
sairauskassalle. Muut vastuut on esitetty tämän 
tiedotteen numero-osassa. 
 
 
KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä Raute irtisanoi 
yhteensä 18 toimihenkilöä ja ylempää 
toimihenkilöä Nastolan ja Kajaanin toimipisteissä. 
Tavoitteena on sopeutuminen alhaisena 
jatkuvaan kysyntään ja tilauskannan vaihteluihin 
sekä kannattavuuden parantaminen. Osa 
henkilöstön vähennystarpeeseen liittyvistä 
kustannussäästötavoitteista sovittiin 
toteutettavaksi sisäisillä tehtävämuutoksilla. 
Lisäksi neuvotteluissa sovittiin, että Suomen 
yksiköiden toimihenkilöiden ja ylempien toimi-
henkilöiden sopeutuksia jatketaan taloudellisen ja 
kuormitustilanteen mukaisesti määräaikaisina 
lomautuksina. Nastolan tuotannon työntekijöiden 
lomautuksia jatketaan aikaisemmin tehtyjen 
sopeuttamisratkaisujen mukaisesti. Raute Oyj:lle 
syntyi tehdyistä päätöksistä vuoden 2010 viimei-
selle vuosineljännekselle 0,5 miljoonan euron 
suuruinen kulu.  
 
Joulukuussa Raute sai yhteensä noin 15 miljoo-
nan euron arvoisen tilauksen Kiinaan. LVL-teh-

taan koneet ja laitteet toimitetaan kesän 2011 
aikana. Tehtaan käyttöönotto tapahtuu vuoden 
2012 alussa. Kaupan saamiseen vaikutti Rauten 
teknologiaosaamisen ja referenssien lisäksi myös 
Rauten Shanghain tehtaan toimituskyky sekä pai-
kallinen palvelu- ja jälkihoitokyky Kiinassa. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT SEKÄ 
INVESTOINNIT 
 
Rauten tavoitteena on olla alansa johtava tekno-
logiatoimittaja ja panostaa voimakkaasti erityi-
sesti vanerin ja LVL:n valmistusteknologian sekä 
näitä tukevan automaation ja instrumentoinnin, 
erityisesti konenäön, sovellutusten jatkuvaan tut-
kimukseen ja kehittämiseen. Vuonna 2010 
konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat 
yhteensä 1,8 miljoonaa euroa (2,5 Me) ja 2,9 
prosenttia liikevaihdosta (6,7 %). Tuotekehitys 
painottui konenäköä ja robottiteknologiaa 
hyödyntävän vanerilevyn kittauslinjan kehittämi-
seen, koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden 
parantamiseen sekä modernisointiratkaisuihin. 
 
Konsernin investointien kokonaismäärä tili-
kaudella oli 2,2 miljoonaa euroa (1,1 Me). Inves-
toinnit liittyvät pääosin Kanadan yksikön uudel-
leenjärjestelyihin ja tuotannon kehittämiseen. 
Investoinnit sisältävät aktivoituja kehittämis-
menoja 41 tuhatta euroa (125 tuhatta euroa). 
 
 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Kevään aikana Jyväskylän yksikön tuotanto-
toiminta siirrettiin Nastolaan. Muut levynkäsittely-
teknologiaan liittyvät toiminnot, kuten suunnittelu 
ja paikallinen kunnossapitopalvelu, ovat edelleen 
Jyväskylässä. Tavoitteena on toimintojen tehos-
taminen ja kannattavuuden parantaminen 
vaikean markkinatilanteen pitkittyessä.  
 
Rauten Kanadassa toimiva yksikkö siirtyi nykyistä 
toimintamallia paremmin vastaaviin vuokrattuihin 
toimitiloihin Vancouverin alueella. Muuton yhtey-
dessä toteutettiin tuotannollisia investointeja, 
joilla parannetaan tuottavuutta ja lyhennetään 
toimitusaikoja. 
 
Konsernin Suomen yksiköissä on otettu käyttöön 
toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusi versio, 
jolla tehostetaan ensisijaisesti projekti-
suunnittelua. 
 
Raute Oyj:n laatujärjestelmä on uudelleen-
auditoitu ja saanut uusimman standardin 
mukaisen ISO 2001:2008 laatusertifikaatin syys-
kuussa. 
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HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstön määrä vuoden 2010 
lopussa oli 495 (524). Henkilöstöstä Suomen 
yhtiöiden osuus oli 74 prosenttia (77 %), Pohjois-
Amerikan yhtiöiden osuus 14 prosenttia (14 %), 
Kiinan osuus 9 prosenttia (6 %) ja muiden 
myynti- ja huoltoyhtiöiden osuus 3 prosenttia (3 
%). 
 
Henkilöstön määrää sopeutettiin tilikaudella 15 
prosenttia (23 %) ja konsernin koko henkilöstöä 
koskivat erimittaiset lomautukset ja muut 
sopeutusjärjestelyt. Henkilöstön määrä 
kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. 
tehollinen henkilöstö) oli tilikaudella keskimäärin 
438 (419). Konsernin palkat ja palkkiot olivat 
yhteensä 19,5 miljoonaa euroa (18,6 Me). 
 
Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja 
henkilöstön sitouttamista heikosta kannattavuu-
desta huolimatta. Henkilöstön koulutukseen 
investoitiin yhteensä 1 prosenttia palkka-
summasta (2 %).  
 
 
PALKITSEMINEN  
 
Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön 
kattavat palkitsemisjärjestelmät. 
 
Yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 
optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta. Hallitus on 
yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti 5.5.2010 
antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 
80.000 kappaletta tunnuksella 2010 A merkittyä 
optiota. 2010 A-optioiden merkintäaika on 
1.3.2013 - 31.3.2016 ja toteutushinta 7,64 euroa 
osinkokorjattuna. Optiojärjestelmän ehdot on 
julkaistu yhtiön Internet-sivuilla. 
 
 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ 
 
Ympäristö on yksi Rauten toimintaa ohjaavista 
arvoista. Raute pyrkii systemaattisesti kehittä-
mään tuotteidensa ja palveluidensa ympäristö-
myötäisyyttä sekä vähentämään oman 
toimintansa ympäristövaikutuksia. Konserni 
noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta 
ottaen huomioon luonnon ja sen suojelemisen 
sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat 
kunnioittaen paikallisia kulttuureja. 
 
Rauten toiminnan merkittävin vaikutus ympäris-
tölle on välillinen ja syntyy Rauten teknologian 
käytöstä puutuoteteollisuuden tuotanto-
prosesseissa. Rauten kehittämän teknologian 
avulla puutuoteteollisuus voi vähentää oman 
toimintansa aiheuttamaa ympäristörasitusta 

merkittävästi muun muassa tehokkaamman 
puuraaka-aineen, lisäaineiden ja energian käytön 
kautta. 
 
Konsernin omassa toiminnassa ei nähdä merkit-
täviä ympäristöriskejä, joilla saattaisi olla väli-
töntä vaikutusta konsernin liiketoimintaan tai 
taloudelliseen asemaan. Nastolan 
päätuotantoyksiköissä ympäristöasioita hallinnoi-
daan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaan. 
Myös yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston 
toiminta ja eettiset periaatteet tarkastetaan 
järjestelmällisesti. 
 
Rauten omassa tuotannossa pyritään jatkuvasti 
vähentämään energiankulutusta ja jätemääriä 
sekä kehittämään työympäristöä. 
 
 
LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELUT 
 
Konsernin liikevaihto ja käyttöpääoma vaihtelevat 
vuosineljänneksittäin johtuen erilaisista projekti-
toimituksista ja niiden ajoittumisesta. Liike-
toimintaan ei liity säännönmukaista kausi-
vaihtelua. 
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
Konsernin tunnistetut pääriskialueet liittyvät 
liiketoiminnan luonteeseen ja liiketoiminta-
ympäristöön, rahoitukseen sekä vahinkoihin. 
Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on 
tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva 
kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologia-
riskit. Taloudellisen toimeliaisuuden piristyminen 
kasvattaa lähiajan riskiä alihankintakapasiteetin 
riittävyydestä ja hintatasosta Suomessa ja lähi-
alueilla.  
 
Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeuden-
käyntejä tai muita keskeneräisiä riita-asioita eikä 
konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen 
tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttai-
sivat olennaisesti yrityksen toiminnan jatkuvuu-
teen. 
 
Liiketoimintariskit 

Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan 
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista 
investointikysynnän herkkyys maailmantalouden 
ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille 
sekä projektityyppisen liiketoiminnan syklisyys. 
Kysynnän vaihtelun vaikutusta konsernin tulok-
seen pyritään vähentämään kasvattamalla 
teknologiapalvelujen osuutta, lisäämällä liike-
toimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen 
markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita 

RAUTE OYJ 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

15.2.2011 
5/26



 
kokonaan uusille asiakasryhmille sekä kehittä-
mällä alihankintaverkostoa. 

Toimitukset ja teknologia 
Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu 
projektityyppisistä toimituksista, joihin sisältyy 
riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, 
tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä 
räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja neuvottelu-
vaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien 
suoritusarvojen osalta sekä tekemään arvioita 
toteutuksen kustannuksista. Kehitystyön tulok-
sena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja 
kapasiteetti voidaan todentaa täysimittaisesti 
vasta tuotanto-olosuhteissa asiakastoimituksen 
yhteydessä. 
 
Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- 
sekä kapasiteettiriskejä hallitaan ISO-sertifioidun 
laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan 
menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitus-
sopimuksen ehdoissa sekä rajoittamalla saman-
aikaisten ensitoimitusten määrää. 

Kehittyvät markkinat 
Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liike-
toimintaansa mm. Kiinassa ja Venäjällä, joissa 
toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös 
kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. Tieto-
turvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tie-
toturvapolitiikalla. 

Henkilöstö 
Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä 
henkilöstöresurssien riittävyyden hyvä hallinta 
ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. 
Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikäraken-
teen kehitystä, systemaattisella henkilöstö-
johtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin. 

Rahoitusriskit 
Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittä-
vimmät rahoitusriskit ovat sopimusvastapuoliin 
liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. 
Lisäksi konserni altistuu maksuvalmiusriskille sekä 
korko- ja hintariskeille. 
 
Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luotto-
tappioriskiä hallitaan kattamalla maksamaton 
kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai 
muulla vakuudella. Konsernin likvidit varat ovat 
pääosin pohjoismaisissa pankeissa. 
 
Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät 
valuuttakurssiriskit aiheutuvat Kanadan dollarista 
(CAD) ja Yhdysvaltain dollarista (USD). Muita 
seurattavia valuuttoja ovat Venäjän rupla (RUB) 
ja Kiinan yuan (CNY). Valuuttariskien suojauk-
sessa käytetään pääasiassa valuuttatermiini-

sopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssi-
riskeiltä suojaudutaan käyttämällä 
valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liittyviä 
valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti 
valuuttaoptiosopimuksilla. 
 
Konserni on varautunut projektiliiketoimintaan 
sitoutuvan käyttöpääoman vaihteluihin ja 
mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin 
ottamalla pitkäaikaista TyEL-lainaa. Yhtiön otta-
mat lainat ovat kiinteäkorkoisia. Konsernin korko-
riski kohdistuu pääosin likvidien varojen tuotto-
tasoon. 

Vahinkoriskit 
Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja 
keskeytysvahinkoriskejä ovat tulipalo, vakava 
kone- tai tietojärjestelmärikkoontuminen Nastolan 
päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin 
avainteknologian tuotanto- sekä suunnittelu-, 
talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keski-
tetty. 
 
Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuus-
riskit, joita hallitaan aktiivisella, riskejä ehkäise-
vällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla 
kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä 
piti –tapaukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat 
jatkuvan kehittämisen kohteita. 
 
Rauten tuotannollinen toiminta ei aiheuta 
merkittäviä ympäristöriskejä. Nastolan pää-
yksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, 
jonka periaatteita pyritään noudattamaan myös 
muissa toimipisteissä. 
 
Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä 
arvioimalla toimitilojaan ja prosessejaan riskien-
hallinnan kannalta ja pitämällä yllä vara-
suunnitelmia. 
 
Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkis-
tetaan säännöllisesti osana riskien kokonais-
hallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittä-
vällä suojaustasolla kaikki ne riskit, jotka on 
taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa 
vakuuttamalla. 

Riskienhallinnan järjestäminen 
Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta 
vastaa hallitus.  
 
Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja 
toimintapolitiikat sekä organisaation toimi-
valtuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimi-
tusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle 
säännöllisesti merkittävistä riskeistä. 
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Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan peri-
aatteiden toteutumisen valvonnasta koko konser-
nin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja 
yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet 
vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli 
yhtiörajojen. 
 
Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen 
organisaatiota. Controller-toiminto toteuttaa 
hallituksen hyväksymää sisäisen tarkastuksen 
vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan menettelyjä yhdessä operatiivisen 
johdon kanssa sekä valvoo riskienhallinta-
periaatteiden, toimintapolitiikkojen ja toimival-
tuuksien noudattamista. 
 
 
KONSERNIRAKENNE 
 
Konsernin juridisessa rakenteessa ei tapahtunut 
muutoksia vuoden 2010 aikana. 
 
 
OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 
1.820 ja vuoden lopussa 1.787. K-sarjan osak-
keita omistaa 50 yksityishenkilöä (46). Johdon 
omistusosuus oli 7,1 prosenttia (4,9 %) yhtiön 
osakkeista ja 13,3 prosenttia (9,1 %) äänimää-
rästä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 
2,1 prosenttia (2,3 %). 
 
Yhtiö antoi 22.4.2010 liputusilmoituksen Göran 
Sundholmin omistusosuuden noususta 15,02 pro-
senttiin yhtiön koko osakemäärästä. 
 
 
TILINTARKASTAJAT 
 
Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
31.3.2010 valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne 
Rajalahti. 
 
 
HALLINNOINTI  
 
Raute Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, 
jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus 
hyväksyi kesäkuussa 2010. Raute poikkeaa 
suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten 
valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan 
yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, joka on 
merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeen-
omistajatahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. 
Hallitus pitää poikkeamista perusteltuna ottaen 
huomioon yhtiön omistusrakenne ja mahdollisuus 

huomioida merkittävien osakkeenomistajien 
odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan 
valmisteluvaiheessa. Raute Oyj:n hallinnoinnin 
pääpiirteet ja yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on 
julkaistu yhtiön Internet-sivuilla. 
 
 
SELVITYS HALLINTO- JA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE 
GOVERNANCE STATEMENT) 
 
Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvo-
paperimarkkinalain 2 luvun 6 pykälän ja Arvo-
paperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 
suosituksen 54 mukaisen selvityksen Raute Oyj:n 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 
2010. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta 
erillisenä kertomuksena ja se julkaistaan yhdessä 
vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa yhtiön 
Internet-sivuilla.  
 
 
HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA 
 
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 
hallituksen jäsentä. 
 
Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
31.3.2010 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI 
Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi 
tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi 
DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM Mika 
Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.  
 
Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa 
hänen toimisuhteensa ehdot palkkaetuineen. 
 
Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan 
lisensiaatti Tapani Kiiski. Hänet on nimitetty 
Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. Toimi-
sopimuksessa sovittu irtisanomisaika on kuusi 
kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kuuden 
kuukauden palkkaa vastaava summa.  
 
Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai 
toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia 
toimivaltuuksia. 
 
Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman 
korottamista koskevat päätökset tehdään 
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten 
mukaisesti. 
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JOHTORYHMÄ 
 
Konsernin johtoryhmässä jatkoivat puheen-
johtajana Tapani Kiiski ja jäseninä talousjohtaja 
Arja Hakala, operaatio- ja teknologiajohtaja Petri 
Strengell, teknologiapalveluliiketoiminnasta 
vastaava johtaja Timo Kangas sekä Rauten 
Pohjois-Amerikan yhtiöiden toiminnoista vastaava 
johtaja ja Pohjois-Amerikan yhtiöiden toimitus-
johtaja Bruce Alexander. 
 
 
OSAKKEET 
 
Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 
2010 lopussa oli 4.004.758 kappaletta, joista K-
sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 
991.161 kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 
ääni/osake) oli 3.013.597 kappaletta. Osakkeiden 
nimellisarvo on kaksi euroa. K-sarjan ja A-sarjan 
osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja 
yhtiön varoihin. 
 
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osak-
keeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin 
ehdoin. Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulko-
puoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan 
viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjal-
lisesti ja muilla K-sarjaan kuuluvien osakkeiden 
omistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiö-
järjestyksen 4. pykälässä mainituin ehdoin.  
 
Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti-
tunnus on RUTAV. Vuoden 2010 aikana osake-
vaihto oli 646 052 kappaletta (454 798 kpl) ja 
yhteensä 5 248 tuhatta euroa (3 316 tuhatta 
euroa). Vaihdettu määrä vastasi 21 prosenttia (15 
%) pörssinoteerattujen A-sarjan osakkeiden 
määrästä. A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 8,21 
euroa (7,29 e). Vuoden korkein noteeraus oli 
10,10 euroa ja alin 7,24 euroa. 
 
Yhtiön koko markkina-arvo vuoden 2010 lopussa 
38,8 miljoonaa euroa (29,9 Me), jossa K-sarjan 
osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 
31.12.2010 päätöskurssin 9,70 euroa (7,47 e) 
mukaisesti. 
 
Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset 
täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n kanssa. 
 
Muut osakkeisiin liittyvät tiedot on esitetty tämän 
tiedotteen numero-osassa.  
 
 

OSINGONJAKO VUODELTA 2009 
 
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 
päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tili-
kaudelta 2009 ei jaettu osinkoa ja että tilikauden 
tappio siirrettiin kertyneisiin voittovaroihin. 
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA 
LUOVUTUSVALTUUTUS 
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 31.3.2010 hal-
lituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osak-
keiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä 
olevilla varoilla sekä päättämään yhtiön omia A-
sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osake-
annista 400.000 kappaleen enimmäismäärään 
saakka. Valtuutusta ei ole käytetty vuoden 2010 
aikana. 
 
Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallussaan tai 
panttina omia osakkeitaan. 
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raute Oyj sai tammikuussa yhteensä yli 12 mil-
joonan euron arvoiset tilaukset OOO ”Ilim Bratsk 
DOK”:ilta Venäjältä. Tilauksiin sisältyy mm. kaksi 
Rauten uusimmalla teknologialla toteutettavaa 
sorvauslinjaa ja kaksi kuivauslinjaa, jotka toimi-
tetaan Bratskin kaupunkiin Siperiaan vuoden 
2011 loppuun mennessä.  
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 
 
Raute Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiö-
kokous pidetään keskiviikkona 13.4.2011 
Lahdessa Sibeliustalolla alkaen kello 18.00. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa tuoda 
esityslistalle Raute Oyj:n yhtiökokouksessa käsi-
teltäväksi asian, on ilmoitettava siitä kirjallisesti 
yhtiölle viimeistään 8.3.2011. 
 
 
VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN 
2010 JULKISTAMINEN 
 
Raute Oyj:n vuosikertomus ja konsernitilinpäätös 
2010 julkaistaan viikolla 11. 
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HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA JA 
TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 
 
Tilinpäätöksen 2010 mukaan jakokelpoiset varat 
ovat 7 726 tuhatta euroa. 
 
Hallitus esittää 13.4.2011 pidettävälle Raute 
Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tili-
kaudelta 2010 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan 
osakkeille 0,30 euroa osaketta kohti ja loppuosa 
jakokelpoisista varoista jätetään omaan pää-
omaan. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytys-
päivä on 18.4.2011 ja osingonmaksupäivä on 
27.4.2011.  
 
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden 
päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muu-
toksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdo-
tettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan 
vaaranna maksukykyä. 
 
 
MUUT HALLITUKSEN ESITYKSET 
YHTIÖKOKOUKSELLE 2011 
 
Yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 
mukaan käsiteltävät asiat 
 
Raute Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 
13.4.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle, että hallituksen jäsenten luku-
määräksi vahvistetaan kuusi ja että hallituksen 
valitaan edelleen Erkki Pehu-Lehtonen (puheen-
johtaja), Sinikka Mustakallio (varapuheenjohtaja) 
ja jäseniksi Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika 
Mustakallio ja Pekka Suominen. Nimitysvaliokunta 
ehdottaa lisäksi että hallituksen jäsenten palkkiot 
ovat aikaisemman mukaisesti hallituksen 
puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen 
muille jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta.  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön 
tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkasta-
jana KHT-tilintarkastajana Janne Rajalahti. Halli-
tus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio 
maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Omien osakkeiden hankinta- ja luovutus-
valtuutukset 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö-
kokous päättää jatkaa hallituksen voimassa 
olevaa valtuutusta päättää omien A-sarjan osak-
keiden hankkimisesta ja suunnatusta 

osakeannista 400.000 kappaleen enimmäis-
määrään saakka seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen 2012 asti.  
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2011 
 
Maailman talouden ja rahoitusmarkkinoiden 
kehitykseen ja pysyvään elpymiseen talous-
kriisistä liittyvä epävarmuus jatkuu edelleen 
huolimatta kehittyvien markkinoiden 
kasvunäkymistä. Rauten asiakasteollisuuksien 
markkinatilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan 
epävarmana. Varmuutta puutuotteiden kysynnän 
pysyvästä elpymisestä lamaa edeltäneelle tasolle 
ei vielä ole.  
 
Puutuoteteollisuuden investointien ja palveluiden 
kysynnän ei odoteta pysyvästi elpyvän vielä lähi-
tulevaisuudessa talouskriisiä edeltäneelle tasolle. 
Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun 
ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttä-
miseksi todennäköisesti kuitenkin lisääntynevät. 
Pienet toimijat panostavat välttämättömään 
tuotantolaitteistojen ylläpitoon. Yksittäisiä 
tehdaslaajuisia investointihankkeita on suunnit-
teluvaiheessa useilla markkina-alueilla. Niiden 
toteutuminen ja ajoitus on kuitenkin epävarmaa. 
  
Vahvan rahoitusaseman, markkina-aseman ja 
tehtyjen kehityspanostusten ansiosta Rauten kyky 
selvitä talouden taantumasta sekä vastata kasva-
vaan kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä. 
Toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tuloksena 
kustannusrakenne on keventynyt ja liiketoiminta 
on aikaisempaa kannattavampaa myös vaikeassa 
markkinatilanteessa. 
 
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista 
investointikysynnän herkkyys maailmantalouden 
ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihte-
luille. Vahvistuneen tilauskannan ja neuvottelu-
vaiheessa olevien hankkeiden johdosta vuoden 
2011 liikevaihto kasvaa edellisestä vuodesta. 
Liiketuloksen ennakoidaan olevan voitollinen. 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA 
LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöstiedotteen numero-osassa esitetyt 
koko tilivuosia 2009 ja 2010 koskevat tiedot ovat 
tilintarkastettuja. Esitetyt osavuosikatsausluvut 
ovat tilintarkastamattomia. 
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2010

Tilinpäätöstiedotteen numero-osassa esitetyt koko tilivuosia 2009 ja 2010 koskevat tiedot ovat tilintarkastettuja.  
Esitetyt osavuosikatsausluvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Liitetieto 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
(1 000 EUR) 2010 2009 2010 2009

LIIKEVAIHTO 3, 4, 5 13 396 7 650 62 867 36 638

Liiketoiminnan muut tuotot   10 10 23 4 580 153

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden    
varaston muutos 815 300 351 795

Materiaalit ja palvelut -7 395 -3 267 -32 679 -15 695
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     16 -6 418 -5 753 -23 467 -22 047
Poistot -574 -629 -2 250 -2 670
Liiketoiminnan muut kulut -2 166 -1 649 -8 091 -6 869
Liiketoiminnan kulut yhteensä    -16 554 -11 298 -66 487 -47 281

LIIKETULOS -2 333 -3 325 1 311 -9 695
% liikevaihdosta   -17 -43 2 -26

Rahoitustuotot 266 70 728 356
Rahoituskulut -338 -209 -917 -551

TULOS ENNEN VEROJA -2 406 -3 464 1 122 -9 890
% liikevaihdosta -18 -45 2 -27

Tuloverot 7 538 574 36 1 749

KAUDEN TULOS -1 868 -2 889 1 158 -8 141
% liikevaihdosta -14 -38 2 -22

Muut laajan tuloksen erät:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot    28 36 -20 -228
Rahavirran suojaukset -27 0 -19 0
Rahavirran suojauksiin liittyvät verot 7 0 5 0
Kauden laajan tuloksen erät verojen  
jälkeen yhteensä 8 36 -34 -228

KAUDEN LAAJA TULOS -1 860 -2 853 1 124 -8 369

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille    -1 868 -2 889 1 158 -8 141

Kauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille    -1 860 -2 853 1 124 -8 369

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta   
laskettu osakekohtainen tulos, euroa  
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,47 -0,72 0,29 -2,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen    
tulos -0,47 -0,72 0,29 -2,03

Osakkeet, 1 000 kpl
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä       4 005 4 005 4 005 4 003
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä    
laimennettuna 4 005 4 005 4 005 4 003
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2010

KONSERNITASE Liitetieto 31.12. 31.12.
(1 000 EUR) 2010 2009
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 9 1 341 1 831
Aineelliset hyödykkeet 9 8 913 10 267
Muut rahoitusvarat 497 486
Saamiset 0 1 000
Laskennallinen verosaaminen    1 849 1 741
Yhteensä 12 599 15 325

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4 574 4 330
Myyntisaamiset ja muut saamiset   5 11 770 9 832
Rahavarat 24 090 27 900
Yhteensä 40 435 42 062

VARAT YHTEENSÄ 53 034 57 387

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 8 010 8 010
Ylikurssirahasto 6 498 6 498
Muut rahastot 16 36 294
Muuntoerot 35 55
Kertyneet voittovarat 8 490 16 337
Kauden tulos 1 158 -8 141
Emoyhtiön omistajien osuus omasta    
pääomasta 24 227 23 053
Oma pääoma yhteensä 24 227 23 053

Pitkäaikaiset velat
Varaukset 57 182
Laskennalliset verovelat 337 271
Pitkäaikaiset korolliset velat   12 10 000 14 318
Yhteensä 10 394 14 771

Lyhytaikaiset velat
Varaukset 612 1 325
Eläkevelvoitteet 91 143
Lyhytaikaiset korolliset velat 12 4 439 4 215
Saadut ennakkomaksut 5 5 243 7 222
Ostovelat ja muut velat 8 028 6 658
Yhteensä 18 413 19 563

Velat yhteensä 28 807 34 334

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 53 034 57 387
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
(1 000 EUR) 2010 2009

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut 57 338 50 988
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   121 85
Maksut liiketoiminnan kuluista     -63 416 -46 020
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 958 5 053
Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskuluista -650 -486
Saadut korot ja muut tuotot liiketoiminnasta   394 423
Saadut osingot liiketoiminnasta    118 79
Maksetut välittömät verot -18 550
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -6 114 5 619

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin     
hyödykkeisiin -2 067 -1 034
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin    -11 0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     
luovutustulot 6 448 79
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) 4 370 -955

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten 
saamisten lisäys 0 -3 000
Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten 
saamisten vähennys 2 000 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut    -228 -125
Pitkäaikaisten lainojen lisäys    0 10 200
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    -4 088 -2 000
Omien osakkeiden hankinta 0 -138
Maksetut osingot 0 -2 803
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -2 316 2 134

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) -4 060 6 798
lisäys (+)/vähennys (-)

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA* 27 900 21 109
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS 251 -7
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA* 24 090 27 900

RAHAVAROIHIN SISÄLTYVÄT ERÄT 
TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA
Rahavarat 24 090 27 900
YHTEENSÄ 24 090 27 900

*Rahavaroihin luetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sekä rahat 
ja pankkisaamiset, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden sisällä.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Kertyneet

(1 000 EUR) pääoma rahasto rahastot erot voittovarat
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 8 010 6 498 294 55 8 196
Katsauskauden tulos 1 158
Kauden laaja tulos:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -20
Rahavirran suojaukset, verojen jälkeen -14
Kauden laaja tulos 0 0 -14 -20 1 158
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden hankinta, verovaikutus     
Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet 50
Siirrot erien välillä -294 294
Maksetut osingot
OMA PÄÄOMA  31.12.2010 8 010 6 498 36 35 9 648

LASKELMA  KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (jatkuu)
Emoyhtiön
osakkaille OMA

kuuluva PÄÄOMA
(1 000 EUR) osuus YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 23 053 23 053
Katsauskauden tulos 1 158 1 158
Kauden laaja tulos:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot     -20 -20
Rahavirran suojaukset, verojen jälkeen -14 -14
Kauden laaja tulos 1 124 1 124
Omien osakkeiden hankinta 0 0
Omien osakkeiden hankinta, verovaikutus     0 0
Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet 50 50
Siirrot erien välillä 0 0
Maksetut osingot 0 0
OMA PÄÄOMA  31.12.2010 24 227 24 227
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Kertyneet

(1 000 EUR) pääoma rahasto rahastot erot voittovarat
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 8 010 6 498 287 283 19 242
Katsauskauden tulos -8 141
Kauden laaja tulos:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot        -228
Rahavirran suojaukset, verojen jälkeen
Kauden laaja tulos 0 0 0 -228 -8 141
Omien osakkeiden hankinta -138
Omien osakkeiden hankinta, verovaikutus     36
Omana pääomana suoritettavat    
osakeperusteiset liiketoimet 7
Siirrot erien välillä
Maksetut osingot -2 803
OMA PÄÄOMA  31.12.2009 8 010 6 498 294 55 8 196

LASKELMA  KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (jatkuu)
Emoyhtiön
osakkaille OMA

kuuluva PÄÄOMA
(1 000 EUR) osuus YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 34 321 34 321
Katsauskauden tulos -8 141 -8 141
Kauden laaja tulos:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot     -228 -228
Rahavirran suojaukset, verojen jälkeen 0 0
Kauden laaja tulos   -8 369 -8 369
Omien osakkeiden hankinta -138 -138
Omien osakkeiden hankinta, verovaikutus     36 36
Omana pääomana suoritettavat    
osakeperusteiset liiketoimet 7 7
Siirrot erien välillä 0 0
Maksetut osingot -2 803 -2 803
OMA PÄÄOMA  31.12.2009 23 053 23 053
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2010

LIITETIEDOT

1. Perustiedot
Raute-konserni on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys, joka valmistaa kokonaisia tehtaita, tuotantolinjoja sekä yksittäisiä 
koneita ja laitteita viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuksille. Teknologiatarjonta kattaa asiakkaiden koko tuotantoprosessin 
raaka-ainekäsittelystä lopputuotteen viimeistelyyn ja pakkaukseen. Lisäksi Rauten kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös 
teknologiapalvelut, kuten kunnossapito, varaosapalvelut, konekannan modernisoinnit, konsultointi, koulutus sekä kunnostettujen 
koneiden myynti. Konsernilla on tuotantoa Suomessa, Kanadassa ja Kiinassa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen.

Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö Raute Oyj (Y-tunnus FI01490726),    
jonka A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut. Raute Oyj:n   
kotipaikka on Lahti. Rekisteröity käyntiosoite on Rautetie 2, 15550 Nastola ja postiosoite on PL 69, 15551 Nastola.   

Konsernitilinpäätöksen tiedot ovat saatavissa Internet-osoitteesta www.raute.fi tai konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta,   
Rautetie 2, 15550 Nastola.   

Raute Oyj:n hallitus on kokouksessaan 15.2.2011 käsitellyt konsernitilinpäätöksen ajalta 1.1.–31.12.2010 ja hyväksynyt
konsernitilinpäätöksen 1.1.–31.12.2010 julkistettavaksi tämän tiedotteen mukaisena.    

2. Laatimisperiaatteet
Raute Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2010 on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ei 
sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä. Tilinpäätös liitetietoineen esitetään täydellisenä vuosikertomuksessa
2010, joka julkaistaan viikolla 11.

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2010 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2010 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja
IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 
Euroopan Unionin asetuksessa N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti Euroopan Unionin jäsenmaissa sovellettaviksi 
hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä 
täydentävän kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja muutoksia olemassa oleviin standardeihin:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, muutos standardiin    
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
- IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot, muutos standardiin
- IAS 39 Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, muutos standardiin
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa, muutos standardiin.

Seuraavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat ovat voimassa 1.1.2010 alkavalla tilikaudella, mutta niillä ei ole ollut merkittävää    
vaikutusta konsernin tulokseen, taseasemaan eikä esitystapaan:    

- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä, muutos standardiin
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta.

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on esitetty tuhansina euroina, jos ei toisin ole todettu. Pyöristyksistä johtuen tilinpäätöstiedotteen    
taulukoissa esitettyjen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa taulukossa esitetystä summaluvusta. Suluissa   
esitetyillä luvuilla on viitattu vastaaviin lukuihin vertailukaudelta.     

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja 
olettamuksia. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnassa ja soveltamisessa. Nämä 
arviot ja olettamukset vaikuttavat konsernin taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen 
esittämiseen konsernitilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista. 
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3. Segmenttitiedot
Toimintasegmentti
Raute-konsernin jatkuvat toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuoteteknologiasegmenttiin.        

Rauten liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi puutuoteteknologiasegmenttinä raportoitava 
toimintasegmentti muodostuu koko konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kanssa. 

31.12. 31.12.
Puutuoteteknologia 2010 2009
Liikevaihto 62 867 36 638
Liiketulos 1 311 -9 695
Varat 53 034 57 387
Velat 28 807 34 334
Investoinnit 2 224 1 095

Puutuoteteknologiasegmentin 31.12. 31.12.
varat maantieteellisesti 2010 % 2009 %
Suomi 44 006 83 53 448 94
Kiina 4 129 8 858 1
Pohjois-Amerikka 3 730 7 1 950 3
Venäjä 880 2 948 2
Etelä-Amerikka 160 0 88 0
Muut 129 0 95 0
YHTEENSÄ 53 034 100 57 387 100

Puutuoteteknologiasegmentin 31.12. 31.12.
investoinnit maantieteellisesti 2010 % 2009 %
Suomi 590 27 1 071 98
Kiina 7 0 3 0
Pohjois-Amerikka 1 606 72 18 2
Venäjä 0 0 2 0
Etelä-Amerikka 21 1 0 0
Muut 0 0 1 0
YHTEENSÄ 2 224 100 1 095 100

4. Myyntituotot
Liikevaihdon pääosan muodostavat puutuoteteknologian projektitoimitukset ja modernisointipalvelut, jotka on käsitelty pitkäaikais-
hankkeina. Muu liikevaihto koostuu puutuoteteollisuudelle toimitettavista teknologiapalveluista (varaosa- ja kunnossapitopalveluista 
sekä asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä palveluista).

Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus (projektitoimitukset ja teknologiapalveluista modernisoinnit) sisältää sekä tuote- että 
palvelumyyntiä, joten konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja palvelumyyntiin ei voida esittää luotettavasti.

Tilikauden lopussa konsernilla oli kaksi asiakasta (2), joiden osuus konsernin liikevaihdosta tilapäisesti ylitti 10 prosenttia johtuen 
projektiliiketoiminnan luonteesta.

Liikevaihdon jakauma 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
markkina-alueittain 2010 % 2009 %
Venäjä 18 627 30 11 237 31
Aasian-Tyynenmeren alue 18 442 29 2 241 7
Pohjois-Amerikka 9 551 15 2 549 7
Muu Eurooppa 8 805 14 10 415 28
Suomi 5 094 8 6 172 17
Etelä-Amerikka 2 212 4 3 853 11
Muut 136 0 171 1
YHTEENSÄ 62 867 100 36 638 100
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5. Pitkäaikaishankkeet 31.12. 31.12.
2010 2009

Liikevaihto
Valmistusasteen mukainen liikevaihto  51 860 26 990
Muu liikevaihto 11 007 9 648
YHTEENSÄ 62 867 36 638

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen mutta luovuttamatta olevien    
pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoksi kirjattu määrä    50 784 27 184

Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta)     31 799 20 976

Erittely yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä:   
Maksetut ennakkomaksut 147 389
Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät ennakkomaksut 147 389

Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat siirtosaamiset    51 200 27 306
Hankkeiden tilaajilta saadut ennakkomaksut -46 490 -24 060
Taseen lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät hankesaamiset    4 710 3 246

Taseen saadut ennakkomaksut 5 243 7 222

6. Henkilöstön määrä, henkilöä 31.12. 31.12.
2010 2009

Tehollinen keskimäärin   438 419
Kirjoilla keskimäärin 512 542
Kirjoilla kauden lopussa 495 524
- josta ulkomailla työskentelevien osuus    129 120

7. Tuloverot
Konsernin tuloslaskelmassa on tuloveroina esitetty konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat verot ja aikaisempien tilikausien     
verot sekä laskennallisten verojen muutos. Verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta tulosta kunkin maan    
voimassaolevan verokannan mukaan. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kun on todennäköistä,
että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

8. Tutkimus- ja kehittämismenot 31.12. 31.12.
2010 2009

Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot    1 849 2 470
Aikaisemmin aktivoitujen kehittämismenojen poistot 395 599
Kehittämismenoja aktivoitu taseeseen   -41 -125
Tilikaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot 2 203 2 943
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9. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 31.12. 31.12.
muutokset 2010 2009
Aineettomat hyödykkeet   
Hankintameno tilikauden alussa    11 462 11 575
Muuntoero valuuttamuutoksista    71 -19
Lisäykset   151 429
Vähennykset 0 -495
Siirrot erien välillä  75 -28
Hankintameno tilikauden lopussa    11 759 11 462

Kertyneet poistot tilikauden alussa    -9 631 -9 094
Muuntoero valuuttamuutoksista   -16 34
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 495
Tilikauden poisto   -771 -1 065
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -10 418 -9 631

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo tilikauden alussa   1 831 2 481
Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa    1 341 1 831

Aineelliset hyödykkeet   
Hankintameno tilikauden alussa   42 022 40 480
Muuntoero valuuttamuutoksista    1 696 901
Lisäykset    2 060 666
Vähennykset    -1 989 -25
Siirrot erien välillä     -75 0
Hankintameno tilikauden lopussa    43 714 42 022

Kertyneet poistot tilikauden alussa    -31 755 -29 304
Muuntoero valuuttamuutoksista    -1 568 -834
Tilikauden poisto    -1 478 -1 617
Kertyneet poistot tilikauden lopussa    -34 801 -31 755

Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo tilikauden alussa   10 267 11 175
Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa    8 913 10 267

10. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 31.3.2010 alkaen luokitellut Jyväskylän omaisuuserät on myyty huhtikuussa ja Kanadassa 
toimivan yksikön toimitilat on myyty syyskuussa. Kanadan kiinteistökaupasta syntyi konsernille 4,4 miljoonan euron suuruinen 
voitto ennen veroja. Tilikauden lopussa Raute Oyj:llä ei ollut myytävänä oleviin omaisuuseriin luokiteltuja eriä. 
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11. Lähipiiritapahtumat
Raute-konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä  
Rauten sairauskassa. Raute Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti myöntänyt johdolle optio-oikeuksia.        
Optiojärjestelyn ehtojen pääkohdat ja vaikutus tilikauden tulokseen on esitetty kohdassa 16. Muut konsernin johdon 
työsuhde-etuudet julkistetaan vuosittain tilinpäätöksessä. 

12. Korolliset velat 31.12. 31.12.
2010 2009

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat     10 000 14 318
Lyhytaikaiset korolliset velat     4 439 4 215
YHTEENSÄ 14 439 18 533

13. Muut vuokrasopimukset 31.12. 31.12.
Konserni vuokralleottajana   2010 2009
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella        
maksettavat vähimmäisvuokrat:   
- Yhden vuoden kuluessa   547 576
- Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua        1 157 1 080
- Yli viiden vuoden kuluttua 701 782
YHTEENSÄ   2 406 2 438

Konserni on vuokrannut osan käyttämistään toimisto- ja tuotantotiloista. 
Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia sekä määräaikaisia. 
Määräaikaisiin sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta 
alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.
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14. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konsernilla on yhteensä 10 miljoonan euron (10 Me) kahdenkeskiset pitkäaikaiset luottojärjestelysopimukset, joista     
luottolimiitteinä 31.12.2010 oli nostettavissa 10 miljoonaa euroa (8 Me). Käyttämättömän luottolimiitin vakuutena
on 3 miljoonan euron yrityskiinnitys.

Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron (10 Me) kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle  
alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Ohjelman järjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.    

31.12. 31.12.
2010 2009

Omasta puolesta annetut vakuudet
TyEL-lainat 14 000 18 000
- Yrityskiinnitykset 6 700 4 700
- Pantatut varat 1 000 3 000
- Luottovakuusjärjestelyt 4 900 5 600

Muut lainat 100 100
- Kiinteistökiinnitykset 134 134

Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja 
konserniyhtiöiden puolesta 10 154 7 125

Vakuusjärjestelyt konserniyhtiöiden puolesta
- Vastasitoumukset 3 327 200

Muut vuokrasopimukset
- Yhden vuoden kuluessa 547 576
- Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 157 1 080
- Yli viiden vuoden kuluttua 701 782

Lainat ja takaukset lähipiirille
Johdolle ei ole annettu lainoja. Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 
31.12.2010 lainasaamisia tytäryhtiöltään Raute Service LLC:ltä 355 tuhatta 
euroa (355 tuhatta euroa). Raute Oyj:llä oli 100 tuhannen euron (110 tuhatta euroa) 
velka Rauten sairauskassalle.

Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
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15. Valuuttajohdannaiset ja suojauslaskenta 31.12. 31.12.
2010 2009

Valuuttajohdannaisia käytetään suojaustarkoituksessa.Tilikauden aikana Raute Oyj on  
ottanut käyttöön IAS 39 -standardin mukaisen suojauslaskennan. Rahavirran suojauksiksi 
määritettyjen käyvän arvon muutosten tehokas osuus on kirjattu muihin laajan tuloksen 
eriin ja esitetty oman pääoman suojausrahastossa, joka sisältyy taseen oman pääoman erään      
Muut rahastot. Tilikaudella laajan tuloksen eriin on suojauslaskentaan liittyen kirjattu 
-14 tuhatta euroa. Tilikauden aikana ei eriin ole liittynyt tehotonta osuutta. Tilikauden 
lopussa ei Raute Oyj:llä ollut suojauslaskennaksi luokiteltuja rahoituseriä.

Valuuttatermiinien nimellisarvot
Taloudellinen suojaus
- Rahoitukseen liittyvät 189 661
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät   283 1 615

Valuuttatermiinien käyvät arvot
Taloudellinen suojaus
- Rahoitukseen liittyvät 0 -35
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät   2 98

16. Osakeperusteiset maksut
Raute Oyj:n yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240 000 optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta. Raute Oyj:n hallitus on yhtiö- 
kokouksen valtuutuksen mukaisesti myöntänyt 80 000 kappaletta tunnuksella 2010 A merkittyä optio-oikeutta konsernin
avainhenkilöille. Myönnetyt optiot on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä 5.5.2010. Optio-oikeuden käypä arvo    
kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansainta-aikana. Optioista on kirjattu tilikaudella kuluksi tuloslaskelmaan 50 tuhatta      
euroa. 

Optiojärjestelyn keskeiset ehdot ovat:
Järjestelyn luonne Osakeoptio
Myöntämispäivä 5.5.2010
Myönnetyt optiot 80 000 kpl
Toteutushinta 7,64 euroa
Osakkeen markkina-arvo myöntämishetkellä 7,90 euroa 
Voimassaoloaika 3 vuotta
Merkintäaika 1.3.2013-31.3.2016
Toteutus Osakkeina

17. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Raute Oyj julkaisi 20.1.2011 pörssitiedotteen yhteensä yli 12 miljoonan euron arvoisten tilausten saamisesta.         
Saadut tilaukset eivät sisälly tilauskantaan 31.12.2010.

Hallitus ehdottaa 13.4.2011 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011, että tilikaudelta 2010 jaetaan
osinkoa 0,30 euroa/osake eli yhteensä 1 201 tuhatta euroa ja loppuosa, 6 525 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan.
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TUNNUSLUVUT 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
2010 2009

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   5,1 -21,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,9 -28,4

Gearing, % -39,8 -40,6
Omavaraisuusaste, % 50,7 46,0

Tilauskanta, Me   33 22
Uudet tilaukset, Me    72 35
Viennin osuus liikevaihdosta, %     91,9 83,2
Liikevaihdon muutos, %   71,6 -62,8

Bruttoinvestoinnit, Me    2,2 1,1
% liikevaihdosta    3,5 3,0

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me     1,8 2,5
% liikevaihdosta     2,9 6,7

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa   
-  laimentamaton 0,29 -2,03
-  laimennusvaikutuksella oikaistu     0,29 -2,03
Oma pääoma/osake, euroa   6,05 5,76
Osinko/K-sarjan osake, euroa 0,30* 0,00
Osinko/A-sarjan osake, euroa 0,30* 0,00
Osinko/tulos, %    103,8 0,0
Efektiivinen osinkotuotto, %   3,1 0,0

Osakkeen kurssi tilikauden lopussa, euroa     9,70 7,47
Osakkeiden lukumäärä    
-  painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 4 005 4 003
-  laimennettuna, 1 000 kpl 4 005 4 003

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

RAUTE OYJ 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

15.2.2011 
22/26



KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2010

Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (Tilikauden keskiarvo)    

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Voitto/tappio x 100
Oma pääoma (Tilikauden keskiarvo)

Korolliset nettovelat = Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat)

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma ./. saadut ennakot

Laimentamaton tulos/osake, euroa = Tilikauden tulos
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana    

Laimennusvaikutuksella oikaistu Laimennusvaikutuksella oikaistu tilikauden tulos     
tulos/osake, euroa = Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantikorjattu    

keskimääräinen lukumäärä   

Oma pääoma/osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa    

Osinko/osake, euroa = Tilikauden osingonjako
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa 

Osinko/tulos, % = Osinko/osake x 100
Tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake x 100
Tilikauden päätöskurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi
Tulos/osake

Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihdon kehitys ilmoitetaan tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden 
lukumääränä ja prosentteina lukumääränä sekä sen prosentuaalisena osuutena osakesarjan kaikkien osakkeiden    
(A-sarjan osakkeet) = laimentamattomasta keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana.    

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden (A- + K -sarjan osakkeet) laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa    
x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi     

Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat    x 100
Oma pääoma   
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TULOSKEHITYS Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 Liukuva Liukuva
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2010 2010 2010 2010 1.1.2010 1.1.2009
(1 000 EUR) – –

31.12.2010 31.12.2009

LIIKEVAIHTO 13 396 19 490 19 546 10 435 62 867 36 638

Liiketoiminnan muut tuotot   10 4 431 120 18 4 580 153

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden    
varaston muutos 815 -45 -87 -332 351 795

Materiaalit ja palvelut -7 395 -11 001 -10 612 -3 671 -32 679 -15 695
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut    -6 418 -5 450 -6 211 -5 387 -23 467 -22 047
Poistot -574 -580 -459 -637 -2 250 -2 670
Liiketoiminnan muut kulut -2 166 -1 913 -2 194 -1 817 -8 091 -6 869
Liiketoiminnan kulut yhteensä -16 554 -18 944 -19 476 -11 512 -66 487 -47 281

LIIKETULOS -2 333 4 932 103 -1 391 1 311 -9 695
% liikevaihdosta -17 25 1 -13 2 -26

Rahoitustuotot 266 -98 185 376 728 356
Rahoituskulut -338 21 -256 -344 -917 -551

TULOS ENNEN VEROJA -2 406 4 855 33 -1 359 1 122 -9 890
% liikevaihdosta -18 25 0 -13 2 -27

Tuloverot 538 -755 -156 409 36 1 749

KAUDEN TULOS -1 868 4 100 -123 -950 1 158 -8 141
% liikevaihdosta -14 21 -1 -9 2 -22

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta   -1 868 4 100 -123 -950 1 158 -8 141

Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton osakekohtainen tulos    -0,47 1,02 -0,03 -0,24
Laimennettu osakekohtainen tulos    -0,47 1,02 -0,03 -0,24

Osakkeet, 1 000 kpl
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä   4 005 4 005 4 005 4 005
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä     
laimennettuna 4 005 4 005 4 005 4 005
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2010 K-sarjan A-sarjan
osakkeet osakkeet Osakkeiden

(20 ääntä (1 ääni määrä
osaketta) osaketta) yhteensä

kohti) kohti)
1. Sundholm Göran 601 433 601 433
2. Suominen Jussi Matias 48 000 74 759 122 759
3. Mustakallio Kari Pauli 60 480 60 009 120 489
4. Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429
5. Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 62 316 110 316
6. Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179
7. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 96 900 96 900
8. Kirmo Kaisa Marketta 50 280 41 826 92 106
9. Lisboa De Castro Palacios Hietala M 85 000 85 000
10. Keskiaho Kaija Leena 33 600 51 116 84 716
11. Mustakallio Mika Tapani 49 180 34 670 83 850
12. Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489
13. Mustakallio Ulla Sinikka 47 240 30 862 78 102
14. Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland 76 000 76 000
15. Mustakallio Marja Helena 43 240 20 162 63 402
16. Relander Harald 61 350 61 350
17. Kirmo Lasse 30 000 26 200 56 200
18. Särkijärvi-Martinez Anu Riitta 12 000 43 256 55 256
19. Särkijärvi Timo 12 000 43 256 55 256
20. Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924
YHTEENSÄ 618 100 1 575 056 2 193 156
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, %   62,4 52,3 54,8
Osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä, %   62,4 52,3 61,0
Hallintarekisteröidyt 84 794 84 794
Muut osakkaat 373 061 1 353 747 1 726 808
YHTEENSÄ 991 161 3 013 597 4 004 758

JOHDON OMISTUS 144 470 138 049 282 519
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, %    14,6 4,6 7,1
Osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä, %    14,6 4,6 13,3

RAUTE OYJ 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

15.2.2011 
25/26



KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2010

OSAKEKOHTAISET TIEDOT 31.12. 31.12.
2010 2009

Osakemäärät
- K-sarja, kantaosakkeet (20 ääntä/osake)    991 161 991 161
- A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake)    3 013 597 3 013 597
Yhteensä 4 004 758 4 004 758

Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet)
Osakkeiden vaihto, kpl 646 052 454 798
Osakkeiden vaihto, Me 5,2 3,3

A-sarjan osakkeen kurssi
Tilikauden lopussa, euroa 9,70 7,47
Korkein noteeraus tilikaudella, euroa   10,10 8,90
Alin noteeraus tilikaudella, euroa   7,24 6,50
Keskikurssi tilikaudella, euroa    8,21 7,29

Osakekannan markkina-arvo 
- K-sarjan osakkeet, Me* 9,6 7,4
- A-sarjan osakkeet, Me 29,2 22,5
Yhteensä, Me 38,8 29,9

*K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen tilikauden lopun kurssilla.

RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS 15.2.2011 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.2.2011 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Roba-kabinetissa, 
os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa tilinpäätöksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Arja Hakala.

TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2011:
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- tammi-maaliskuu keskiviikkona 4.5.2011
- tammi-kesäkuu tiistaina 9.8.2011
- tammi-syyskuu tiistaina 1.11.2011.

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan viikolla 11.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lahdessa Sibeliustalolla keskiviikkona 13.4.2011 klo 18.00 alkaen.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, 03 829 3560, matkapuhelin 0400 814 148              
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, 03 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387     

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, jotka
valmistavat puusta viilua, vaneria ja LVL:ää (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin 
koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin 
LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut vikakorjauksista ja varaosatoimituksista säännölliseen 
kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin 
alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2010 oli 62,9 miljoonaa euroa. Henkilöstön 
määrä vuoden 2010 lopussa oli 495.

 Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi.
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