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Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2021, 8.2.2022 klo 14.00 
 
Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2021:  
Myynti ennätyskorkealla ja tulos parani  
 
Loka−joulukuu 2021 
 

 Liikevaihto oli 512,6 milj. euroa (loka−joulukuu 2020: 413,4) ja kasvoi 24,0 %. Vertailukelpoisilla 
valuutoilla liikevaihto kasvoi 18,4 %. 

 Segmentit yhteensä liikevoitto oli 88,0 milj. euroa (80,1). Liikevoitto oli 53,0 milj. euroa (71,4). Ei-
IFRS-rajauksia kirjattiin -35,0 milj. euroa (-8,7), sisältäen -20,6 milj. euroa liikearvon ja muiden 
omaisuuserien arvonalentumisia.  

 Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,44). Osakekohtainen tulos oli 0,27 
euroa (0,40). 

 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 492,6 milj. euroa (429,0). 
 
Tammi−joulukuu 2021 
 

 Liikevaihto oli 1 714,1 milj. euroa (2020: 1 313,8) ja kasvoi 30,5 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto kasvoi 29,7 %. 

 Segmentit yhteensä liikevoitto oli 324,8 milj. euroa (190,2). Liikevoitto oli 268,2 milj. euroa 
(120,0). Ei-IFRS-rajauksia kirjattiin -56,7 milj. euroa (-70,2), sisältäen -21,0 milj. euroa liikearvon 
ja muiden omaisuuserien arvonalentumisia. 

 Segmentit yhteensä liikevoittoprosentti oli 19,0 % (14,5 %). 
 Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,84 euroa (1,04). Osakekohtainen tulos oli 1,49 

euroa (0,62). 
 Segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 % (9,3 %). 
 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 396,5 milj. euroa (422,4). 
 Syyskuussa Nokian Renkaat julkisti päivitetyn keskipitkän aikavälin strategian ja tavoitteet. 

Tavoitteena on kahden miljardin euron liikevaihto sekä 20 % segmentit yhteensä liikevoitto ja 
segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto. 

 Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,32 euroa (1,20) osakkeelta 
kahdessa erässä. 
 

Ohjeistus vuodelle 2022 

Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan 
merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan.  

Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen 
epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi 
meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.  
 
Toimitusjohtaja Jukka Moisio: 

”Nokian Renkaiden tiimi teki erinomaista työtä vuoden 2021 vaiherikkaissa olosuhteissa. Saavutimme 
kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja paransimme tulosta, minkä lisäksi liiketoiminnan rahavirta oli 
vahva ja markkina-asemamme vahvistui kaikilla avainalueilla. Tämä saavutus luo pohjaa jatkaa samaa 
polkua kohti 2 miljardin euron liikevaihtotavoitetta ja tuloskasvun tavoitetta. Haluan kiittää jokaista Nokian 
Renkaiden tiimin jäsentä menestyksekkäästä vuodesta 2021.  

Loka−joulukuussa 2021 rengaskysyntä jatkui korkealla tasolla. Liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla 
parani 18,4 % myyntivolyymin kasvun ja korkeamman keskimyyntihinnan seurauksena. Liikevaihto 
kasvoi kaikissa liiketoimintayksiköissä ja -alueilla. Segmentit yhteensä liikevoitto parani liikevaihdon 
kasvun ansiosta, ja neljännen vuosineljänneksen rahavirta oli vahva.  
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Vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla raaka-aine- ja logistiikkakustannukset nousivat jyrkästi. 
Vastasimme tähän korottamalla myyntihintojamme. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vuonna 2022, 
mikä vaatii systemaattisia hinnankorotuksia ja tarkkaa kustannusten hallintaa myös jatkossa.  

Mittava investointivaiheemme on takana, mikä antaa hyvät lähtökohdat kasvaa orgaanisesti ja tehdä 
vahvaa taloudellista tulosta. Tulevaisuuden suoriutumista vauhdittavat uudet tuotteet sekä jatkuva 
operatiivisen ja kaupallisen toiminnan kehittäminen, ja ne ovat painopistealueitamme myös vuonna 
2022. Optimoimme investointeja ja arvioimme huolellisesti sidottua pääomaa ja sen tehokkuutta, minkä 
ansiosta pystymme tuottamaan vahvaa rahavirtaa ja tarjoamaan omistajillemme hyvää tuottoa. 

Vastuullisuus on erottamaton osa toimintaamme. Julkaisimme vuonna 2021 uudet ei-taloudelliset 
tavoitteet, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa kohti entistä kestävämpää liiketoimintaa ja vahvempaa pitkän 
aikavälin kilpailukykyä. Työ entistä turvallisemman, älykkäämmän ja vastuullisemman ajamisen puolesta 
jatkuu.”  
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Avainluvut 
 

Milj. euroa 10–12/21 10–12/20 Muutos 
VV* 

Muutos 2021 2020 Muutos 
VV* 

Muutos 
Liikevaihto 512,6 413,4 24,0 % 18,4 % 1 714,1 1 313,8 30,5 % 29,7 % 

Liikevoitto 53,0 71,4   268,2 120,0   

Liikevoitto-% 10,3 % 17,3 %   15,6 % 9,1 %   

Voitto ennen veroja 49,9 70,9   258,2 106,0   

Tilikauden voitto 37,1 55,9   206,2 86,0   

Tulos/osake, euroa 0,27 0,40   1,49 0,62   
Segmentit yhteensä 
liikevoitto 

88,0 80,1   324,8 190,2   

Segmentit yhteensä 
liikevoitto-% 

17,2 % 19,4 %   19,0 % 14,5 %   

Segmentit yhteensä 
tulos/osake, euroa 

0,49 0,44   1,84 1,04   

Segmentit yhteensä 
ROCE, % 

    15,8 % 9,3 %   

Omavaraisuusaste, %     68,4 % 65,3 %   
Liiketoiminnasta kertyneet 
nettorahavarat 

492,6 429,0   396,5 422,4   

Gearing, %     -6,1 % -1,1 %   

Korollinen nettovelka     -98,7 -17,2   

Bruttoinvestoinnit 60,1 31,6   119,6 149,9   
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 

 
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen 
toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2020 taloudellisessa katsauksessa. 
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TALOUDELLINEN TULOS LOKA–JOULUKUU 2021 
Liikevaihto loka−joulukuussa 2021 kasvoi 24,0 % ja oli 512,6 milj. euroa (loka−joulukuu 2020: 413,4). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 18,4 %. Valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 
23 milj. euroa.  
 
Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan 

 

Milj. euroa 10−12/21 10−12/20 Muutos 
VV* 

Muutos 

% 10−12/21 
liike-

vaihdosta 

% 10−12/20 
liike-

vaihdosta 
Pohjoismaat 228,3 204,6 11,6 % 7,2 % 45 % 50 % 

Muu Eurooppa  129,7 100,6 28,9 % 24,3 % 25 % 24 % 

Venäjä ja Aasia 92,9 60,7 52,9 % 42,0 % 18 % 15 % 

Amerikka 61,7 47,5 29,9 % 24,0 % 12 % 12 % 

Yhteensä 512,6 413,4 24,0 % 18,4 % 100 % 100 % 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin 
 

Milj. euroa 10−12/21 10−12/20 Muutos 
VV* 

Muutos 

% 10−12/21 
liike-

vaihdosta** 

% 10−12/20 
liike-

vaihdosta** 
Henkilöautonrenkaat 342,8 262,0 30,8 % 24,2 % 67 % 63 % 

Raskaat Renkaat  65,3 53,2 22,8 % 19,2 % 13 % 13 % 

Vianor 123,1 115,4 6,7 % 2,8 % 24 % 28 % 
Muut toiminnot ja 
eliminoinnit 

-18,6 -17,2 -8,6 %       

Yhteensä 512,6 413,4 24,0 % 18,4 %     
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
** Sisältää sisäisen myynnin 
 
Valmistustoiminnan raaka-aineiden yksikkökustannukset (EUR/kg), mukaan lukien 
ostologistiikkakustannukset, nousivat 38 % vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, sisältäen 
valuuttojen negatiivisen vaikutuksen. Raaka-aineiden yksikkökustannukset nousivat 10 % vuoden 2021 
kolmanteen neljännekseen verrattuna. 

Liikevoitto oli 53,0 milj. euroa (71,4). Ei-IFRS-rajaukset olivat -35,0 milj. euroa (-8,7), jotka sisältävät -
20,6 milj. euroa liittyen liikearvon ja muiden omaisuuserien arvonalentumisiin sekä -5,4 milj. euroa liittyen 
ei-operatiivisiin eriin, jotka eivät kuvasta Nokian Renkaiden liiketoiminnan kehittymistä. Lisäksi ei-IFRS-
rajaukset sisältävät -9,0 milj. euroa (-7,0) liittyen Yhdysvaltain-tehtaan ylösajoon. 

Segmentit yhteensä liikevoitto oli 88,0 milj. euroa (80,1), johon valuutat vaikuttivat positiivisesti noin 6 
milj. euroa. 
 
Segmenttien liikevoitto liiketoimintayksiköittäin 
 

Milj. euroa 10−12/21 10−12/20 
Henkilöautonrenkaat 77,7 66,5 

Raskaat Renkaat 4,1 5,0 

Vianor 8,4 10,0 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -2,1 -1,4 

Segmentit yhteensä liikevoitto 88,0 80,1 

Ei-IFRS-rajaukset -35,0 -8,7 
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Rahoituserät ja verot 

Nettorahoituskulut olivat 3,0 milj. euroa (0,5) sisältäen nettokorkokulut 1,7 milj. euroa (1,4). 
Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssikuluja 1,3 milj. euroa (tuottoja 0,9). Segmentit yhteensä voitto 
ennen veroja oli 85,0 milj. euroa (79,6). Voitto ennen veroja oli 49,9 milj. euroa (70,9) ja verot olivat 12,8 
milj. euroa (15,1). Segmentit yhteensä tilikauden voitto oli 67,8 milj. euroa (61,5). Tilikauden voitto oli 
37,1 milj. euroa (55,9). Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,44) ja osakekohtainen 
tulos oli 0,27 euroa (0,40). 
 

Nettorahavarat  

Loka−joulukuussa 2021 liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 492,6 milj. euroa (429,0). 
Käyttöpääoma laski 384,6 milj. euroa (laski 323,5). Varastot laskivat 6,6 milj. euroa (laskivat 28,4) ja 
saatavat laskivat 341,9 milj. euroa (laskivat 304,0). Lyhytaikaiset korottomat velat kasvoivat 36,1 milj. 
euroa (laskivat 8,8). 

Investoinnit olivat 60,1 milj. euroa (31,6). 

 
TALOUDELLINEN TULOS 2021 
 
Kysyntä jälkirengasmarkkinoilla alkoi elpyä nopeasti vuoden 2020 lopulla ja jatkui vahvana läpi vuoden 
2021. Samalla raaka-aine- ja logistiikkakustannukset nousivat rajusti, ja kontti- ja kuljetuskapasiteetista 
oli pulaa. 

Nokian Renkaat eteni strategiansa mukaisesti kohti 2 miljardin euron liikevaihtoa. Yhtiö teki aktiivisesti 
toimenpiteitä vastatakseen kasvaneeseen kysyntään ja torjuakseen kustannusinflaation negatiivisia 
vaikutuksia.  

Vuonna 2021 Nokian Renkaat julkisti uudet ei-taloudelliset tavoitteet. Ne ohjaavat yhtiön toimintaa kohti 
entistä kestävämpää liiketoimintaa ja vahvempaa pitkän aikavälin kilpailukykyä. 
 
Liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto 

Vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 30,5 % ja oli 1 714,1 milj. euroa (2020: 1 313,8; 2019: 1 585,4). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 29,7 %. Valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 
noin 10 milj. euroa. Nokian Renkaiden keskipitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 2 
miljardin euron liikevaihto.  
 
Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan 
 

Milj. euroa 2021 2020 Muutos 
VV* 

Muutos 
% 2021 liike-

vaihdosta 
% 2020 liike-

vaihdosta 
Pohjoismaat 684,9 604,2 13,3 % 9,5 % 40 % 46 % 

Muu Eurooppa  464,8 354,1 31,2 % 28,7 % 27 % 27 % 

Venäjä ja Aasia 335,6 188,7 77,9 % 89,9 % 20 % 14 % 

Amerikka 228,9 166,8 37,2 % 37,1 % 13 % 13 % 

Yhteensä 1 714,1 1 313,8 30,5 % 29,7 % 100 % 100 % 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin 
 

Milj. euroa 2021 2020 Muutos 
VV* 

Muutos 
% 2021 liike-
vaihdosta** 

% 2020 liike-
vaihdosta** 

Henkilöautonrenkaat 1 199,2 871,3 37,6 % 37,8 % 70 % 66 % 

Raskaat Renkaat  254,0 194,6 30,5 % 28,9 % 15 % 15 % 

Vianor 342,9 318,1 7,8 % 4,2 % 20 % 24 % 
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Muut toiminnot ja 
eliminoinnit 

-81,9 -70,1 -16,9 %       

Yhteensä 1 714,1 1 313,8 30,5 % 29,7 %     
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Valmistustoiminnan raaka-aineiden yksikkökustannukset (EUR/kg), mukaan lukien 
ostologistiikkakustannukset, kasvoivat 15 % vuoteen 2020 verrattuna, sisältäen valuuttojen negatiivisen 
vaikutuksen.  

Liikevoitto oli 268,2 milj. euroa (2020: 120,0; 2019: 316,5). Ei-IFRS-rajaukset olivat -56,7 milj. euroa  
(-70,2), jotka sisältävät -21,0 milj. euroa liittyen liikearvon ja muiden omaisuuserien arvonalentumisiin 
sekä -4,6 milj. euroa liittyen ei-operatiivisiin eriin, jotka eivät kuvasta Nokian Renkaiden liiketoiminnan 
kehittymistä. Lisäksi ei-IFRS-rajaukset sisältävät -31,0 milj. euroa (-26,7) liittyen Yhdysvaltain-tehtaan 
ylösajoon. Liikevoittoprosentti oli 15,6 % (2020: 9,1 %; 2019: 19,8 %). 

Segmentit yhteensä liikevoitto oli 324,8 milj. euroa (2020: 190,2; 2019: 337,2), johon valuutat vaikuttivat 
negatiivisesti noin 9 milj. euroa. Segmentit yhteensä liikevoittoprosentti oli 19,0 % (14,5 %). Segmentit 
yhteensä sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 % (9,3 %). Nokian Renkaiden keskipitkän aikavälin 
taloudellisina tavoitteina ovat 20 % tasolla olevat segmentit yhteensä liikevoitto ja segmentit yhteensä 
sijoitetun pääoman tuotto.  
 
Segmenttien liikevoitto liiketoimintayksiköittäin 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rahoituserät ja verot 

Nettorahoituskulut olivat 10,0 milj. euroa (14,0) sisältäen nettokorkokulut 7,2 milj. euroa (8,6). 
Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssikuluja 2,7 milj. euroa (5,4). Segmentit yhteensä voitto ennen 
veroja oli 314,8 milj. euroa (176,2). Voitto ennen veroja oli 258,2 milj. euroa (106,0) ja verot olivat 52,0 
milj. euroa (20,0). Segmentit yhteensä tilikauden voitto oli 254,0 milj. euroa (144,4). Tilikauden voitto oli 
206,2 milj. euroa (86,0). Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,84 euroa (1,04) ja 
osakekohtainen tulos oli 1,49 euroa (0,62). 

Oman pääoman tuotto oli 13,1 % (2020: 5,2 %; 2019: 24,6 %, johon verokiistat vaikuttivat positiivisesti). 
 

Vuonna 2021 annetut ohjeistukset 

Nokian Renkaiden helmikuussa 2021 julkistamassa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteessa yhtiö julkisti 
seuraavan ohjeistuksen vuodelle: 

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä 
liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi. Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, 
mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta. 
 

Nettorahavarat  

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat vuonna 2021 olivat 396,5 milj. euroa (422,4). Käyttöpääoma 
kasvoi 5,5 milj. euroa (laski 169,9). Varastot kasvoivat 70,8 milj. euroa (laskivat 25,2) ja saatavat 
kasvoivat 22,0 milj. euroa (laskivat 121,9). Lyhytaikaiset korottomat velat kasvoivat 98,3 milj. euroa 
(kasvoivat 22,8). 
 

Milj. euroa 2021 2020 
Henkilöautonrenkaat 298,7 177,8 

Raskaat Renkaat 40,3 23,7 

Vianor 4,1 4,0 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -18,3 -15,3 

Segmentit yhteensä liikevoitto 324,8 190,2 

Ei-IFRS-rajaukset -56,7 -70,2 
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Investoinnit 

Vuonna 2021 investoinnit olivat 119,6 milj. euroa (149,9). Poistot olivat yhteensä 140,5 milj. euroa 
(131,1) ja arvonalentumiset 17,0 milj. euroa (24,9). 
 

Taloudellinen asema 31.12.2021 
 

Milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Rahavarat 385,9 504,2 

Korolliset velat 287,2 487,0 

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus 40,3 229,7 

Korollinen nettovelka -98,7 -17,2 

Käyttämättömät luottolimiitit* 811,7 507,1 

    josta komittoituja 305,5 205,5 

Velkaantumisaste, % -6,1 % -1,1 % 

Omavaraisuusaste, % 68,4 % 65,3 % 
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, 
myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran 
kausivaihtelu. Luottolimiittien määrää nostettiin kahdella yhteensä 100 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla kesäkuussa 
2021. 
 

Henkilöstö 
 
 2021 2020 2019* 

Konsernin henkilöstö    

      keskimäärin 4 941 4 859 4 995  

      katsauskauden lopussa 4 915 4 603 4 847  

      Suomessa, katsauskauden lopussa 1 782 1 721 1 781  

      Venäjällä, katsauskauden lopussa 1 612 1 528 1 604  

      Pohjois-Amerikassa, katsauskauden lopussa 391 229 296  

Vianorin (oma) henkilöstö, katsauskauden lopussa** 1 395 1 411 1 504  
* Luvut korjattu sisältämään joulukuun 2019 passiiviset työsuhteet (pitkillä lomilla olevat työntekijät) 
** Sisältyvät konsernin henkilöstölukuihin 
 
Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 270,7 milj. euroa (2020: 224,7; 
2019: 235,3). 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Nokian Renkaiden kilpailuasema perustuu kykyyn kehittää jatkuvasti uusia, innovatiivisia ja vastuullisia 
tuotteita. Vuonna 2021 Nokian Renkaat toi markkinoille ennätysmäärän uusia tuotteita. 
Tuotekehitysinvestoinneista noin 50 % käytetään tuotteiden testaamiseen. Nokian Renkaiden 
tuotekehityskustannukset olivat vuonna 2021 noin 31,9 milj. euroa (2020: 22,7; 2019: 22,7), mikä vastaa 
11,0 % (2020: 8,0 %; 2019: 8,8 %) konsernin liiketoiminnan kuluista. Tuotekehityskustannusten kasvuun 
vaikuttivat uusi Espanjan testikeskus sekä uusien tuotteiden määrän kasvu. Espanjan testikeskus 
valmistui vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.  

Myynti ja jakelu 

Vuonna 2021 Nokian Renkaat jatkoi go-to-market-toimenpiteidensä kehittämistä. Panostukset 
omnichannel-markkinointiin, ulosmyynnin vahva tukeminen sekä kehittyneet digitaaliset ratkaisut 
auttoivat vahvistamaan kuluttajien sitoutumista ja luottamusta Nokian Renkaiden brändiin. 
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Hyvä saatavuus sekä tarkat ja nopeat toimitukset erityisesti sesongin aikana ovat yhä tärkeämpiä osa-
alueita menestyksekkäässä renkaiden jälleenmyyntikokemuksessa. Vuonna 2021 Nokian Renkaat jatkoi 
jälleenmyyntiverkostonsa kehittämistä varmistaakseen tehokkaan jakelun. 

Nokian Renkaiden jakeluverkosto sisältää Nokian Renkaiden Vianorin omat palvelupisteet ja 
partnereiden vetämät palvelupisteet, Nokian Tyres Authorized (NAD) partnerit, N-Tyre jälleenmyyjät, 
sekä muut rengas- ja ajoneuvojälleenmyyjät kuten myös verkkokaupat. Vuoden 2021 lopussa 
myymälöiden määrä oli seuraava: 
- Vianor: yhteensä 1 047 (1 117) palvelupistettä, joista 872 (943) partnereita 
- NAD: 2 346 (2 282) myymälää 
- N-Tyre: 110 (124) myymälää  
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LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET 
 
Henkilöautonrenkaat 
 

Milj. euroa 10–12/21 10–12/20 Muutos 
VV* 

Muutos 2021 2020 Muutos 
VV* 

Muutos 

Liikevaihto 342,8 262,0 30,8 % 24,2 % 1 199,2 871,3 37,6 % 37,8 % 

Segmentin liikevoitto 77,7 66,5   298,7 177,8    

Segmentin liikevoitto % 22,1 % 25,4 %   24,9 % 20,4 %    
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 

Loka−joulukuu 2021 

Loka−joulukuussa 2021 Henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 342,8 milj. euroa (262,0). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto nousi 24,2 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkinoilla. 
Keskimyyntihinta vertailukelpoisilla valuutoilla parani.  

Segmentin liikevoitto oli 77,7 milj. euroa (66,5) korkeampien myyntivolyymien vauhdittamana. 
Myyntihintojen korotukset kompensoivat osittain korkeampia raaka-ainehintoja ja muuta 
kustannusinflaatiota. 

Valmistustoiminnan raaka-aineiden yksikkökustannukset (EUR/kg), mukaan lukien 
ostologistiikkakustannukset, nousivat 38 % vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, sisältäen 
valuuttojen negatiivisen vaikutuksen. 
 

Tammi−joulukuu 2021 

Henkilöautonrenkaiden liikevaihto vuonna 2021 oli 1 199,2 milj. euroa (871,3). Vertailukelpoisilla 
valuutoilla liikevaihto nousi 37,8 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkinoilla. Keskimyyntihinta 
vertailukelpoisilla valuutoilla parani. 

Talvirenkaiden osuus kokonaismyyntimäärästä oli 62 % (68 %), kesärenkaiden 23 % (20 %) ja all 
season -renkaiden 15 % (12 %). 

Segmentin liikevoitto oli 298,7 milj. euroa (177,8) korkeampien myyntivolyymien vauhdittamana. 
Segmentin liikevoittoprosentti oli 24,9 % (20,4 %). 

Valmistustoiminnan raaka-aineiden yksikkökustannukset (EUR/kg), mukaan lukien 
ostologistiikkakustannukset, kasvoivat 15 % vuoteen 2020 verrattuna, sisältäen valuuttojen negatiivisen 
vaikutuksen. 

Kokonaistuotantomäärä (kpl) kasvoi 36 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 
2021 henkilöautonrenkaista (kpl) 82 % (87 %) valmistettiin Venäjällä. Yhdysvaltain- ja Suomen-tehtaisiin 
lisättiin työvuoroja tuotannon kasvattamiseksi. 

Tammikuussa 2021 Nokian Renkaat toi markkinoille uudet nastarengasvalikoimansa lippulaivatuotteet, 
Nokian Hakkapeliitta 10 -talvirenkaat sekä uudet Nokian Nordman 8 ja Nokian Nordman 8 SUV  
-talvirenkaat. Myös ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan suunniteltu henkilö- ja SUV-autojen all season  
-rengas, Nokian Tyres One, tuotiin markkinoille tammikuussa. Keski-Euroopan markkinoille yhtiö 
lanseerasi toukokuussa Nokian Snowproof C ja Nokian Seasonproof C -renkaat raskaampaan ja 
ammattilaiskäyttöön. Lokakuussa lanseerattiin uusi pohjoisiin kesäkeleihin suunniteltu Nokian Hakka 
Blue 3 -mallisto sekä Nordman SX3 -kesärengas Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoille. Nokian Tyres 
Outpost AT, uusi all season -rengas SUV- ja lava-autoihin, esiteltiin marraskuussa. Joulukuussa Nokian 
Renkaat ilmoitti laajentavansa talvirengasvalikoimaansa uusilla nastattomilla Nokian Tyres Hakkapeliitta 
R5 -renkailla sekä nastallisilla Nokian Tyres Hakkapeliitta C4 ja Hakkapeliitta CR4 -paketti- ja 
jakeluautorenkailla.  
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Raskaat Renkaat 
 

Milj. euroa 10–12/21 10–12/20 Muutos 
VV* 

Muutos 2020 2019 Muutos 
VV* 

Muutos 

Liikevaihto 65,3 53,2 22,8 % 19,2 % 254,0 194,6 30,5 % 28,9 % 

Segmentin liikevoitto 4,1 5,0   40,3 23,7   

Segmentin liikevoitto % 6,2 % 9,5 %   15,9 % 12,2 %   
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 

Loka−joulukuu 2021 

Loka−joulukuussa 2021 Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli 65,3 milj. euroa (53,2). Vertailukelpoisilla 
valuutoilla liikevaihto kasvoi 19,2 % johtuen uusista tuotteista ja vahvasta kysynnästä kaikissa 
tuotesegmenteissä. 

Segmentin liikevoitto oli 4,1 milj. euroa (5,0). Myyntihintojen korotukset kompensoivat osittain 
korkeampia raaka-ainehintoja ja muuta kustannusinflaatiota. 
 

Tammi−joulukuu 2021 

Raskaiden Renkaiden liikevaihto vuonna 2021 oli 254,0 milj. euroa (194,6). Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto kasvoi 28,9 % johtuen uusista tuotteista ja vahvasta kysynnästä kaikissa tuotesegmenteissä. 

Segmentin liikevoitto oli 40,3 milj. euroa (23,7). Kasvu johtui korkeammista myyntivolyymeistä ja 
tuotantotehokkuuden parantumisesta, jota tukivat tuotantoon tehdyt kapasiteetti- ja automatisointi-
investoinnit. 

Vuonna 2021 Nokian Raskaat Renkaat lanseerasi useita uusia kokoja Nokian Hakkapeliitta TRI ja 
Nokian Ground King -tuotevalikoimiin. Myös kuorma-autojen rengastarjonta laajeni, kun Nokian E-truck 
ja Nokian R-Truck -tuotevalikoimiin lisättiin uusia rengaskokoja. Kesäkuussa Nokian Renkaat lanseerasi 
Nokian Ground Kare Semi-Slick -erikoisrenkaan, joka on räätälöity rautatiekäytössä oleviin 
traktorikaivinkoneisiin. Syyskuussa markkinoille tuotiin kevyille ja keskiraskaille metsätraktoreille 
suunniteltu Nokian TR Forest 2 -rengas metsätöihin, maisemointiin ja kevyeen jyrsintään.  
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Vianor, omat pisteet 
 

Milj. euroa 10–12/21 10–12/20 Muutos 
VV* 

Muutos 2021 2020 Muutos 
VV* 

Muutos 

Liikevaihto 123,1 115,4 6,7 % 2,8 % 342,9 318,1 7,8 % 4,2 % 

Segmentin liikevoitto 8,4 10,0   4,1 4,0   

Segmentin liikevoitto % 6,8 % 8,7 %   1,2 % 1,3 %   

Omat palvelupisteet, kpl, 
ajanjakson lopussa 

    175 174   

* Vertailukelpoisilla valuutoilla     

 

Loka−joulukuu 2021 

Loka−joulukuussa 2021 Vianorin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (115,4). Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto kasvoi 2,8 %. Myynti oli hyvää kaikissa Vianorin toimintamaissa. 

Segmentin liikevoitto oli 8,4 milj. euroa (10,0). Vuosineljänneksellä kirjattiin joitain kertaluonteisia 
operatiivisia eriä. 

 

Tammi−joulukuu 2021 

Vianorin liikevaihto vuonna 2021 oli 342,9 milj. euroa (318,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto 
kasvoi 4,2 % kysynnän elpyessä kaikissa toimintamaissa. Liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 
6,1 %, kun pois luetaan Vianor US, joka myytiin elokuussa 2020. 

Segmentin liikevoitto oli 4,1 milj. euroa (4,0). 

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 175 (174) omaa palvelupistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 
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Segmentit yhteensä ja Nokian Renkaat yhteensä -lukujen täsmäytyslaskelma 
 
10–12/2021  Liike-

vaihto 
Myytyjä 

suoritteita 
vastaavat 

kulut 

Myynnin, 
markkinoinnin 

ja hallinnon 
kulut 

Liike-
toiminnan 

muut kulut/ 
tuotot 

Liike-
voitto 

Rahoitus-
tuotot/ 
kulut 

 

Verot Tili-
kauden 
voitto 

Segmentit yhteensä  512,6 -346,9 -78,7 1,0 88,0 -3,0 -17,2 67,8 

Yhdysvaltain-tehtaan 
ylösajo 

   -8,4 -0,6   -9,0   2,0 -7,0 

Aineellisten ja 
aineettomien 
hyödykkeiden 
arvonalentumiset ja 
alaskirjaukset, ja  
tietyt muut erät 

   -4,2 -16,4   -20,6   1,3 -19,3 

Ei-operatiiviset ja 
muut 

   -4,1   -1,3 -5,4   1,6 -3,8 

Ei-IFRS-rajaukset    -16,7 -17,0 -1,3 -35,0   4,3 -30,8 

Nokian Renkaat 
yhteensä 

 512,6 -363,6 -95,7 -0,3 53,0 -3,0 -12,9 37,1 

Nokian Renkaat raportoi IFRS-lukujen lisäksi myös ei-IFRS-luvut. Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan 
käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian 
Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. 
 
 
1–12/2021  Liike-

vaihto 
Myytyjä 

suoritteita 
vastaavat 

kulut 

Myynnin, 
markkinoinnin 

ja hallinnon 
kulut 

Liike-
toiminnan 

muut kulut/ 
tuotot 

Liike-
voitto 

Rahoitus-
tuotot/ 
kulut 

 

Verot Tili-
kauden 
voitto 

Segmentit 
yhteensä 

 1 714,1 -1 125,4 -266,7 2,8 324,8 -10,0 -60,8 254,0 

Yhdysvaltain-
tehtaan ylösajo 

   -28,1 -2,9   -31,0   6,6 -24,4 

Aineellisten ja 
aineettomien 
hyödykkeiden 
arvonalentumiset ja 
alaskirjaukset, ja  
tietyt muut erät 

   -4,5 -16,5   -21,0   1,4 -19,6 

Ei-operatiiviset ja 
muut 

   -4,1 -0,3 -0,3 -4,6   1,5 -3,1 

Ei-IFRS-rajaukset    -36,7 -19,7 -0,3 -56,7   8,9 -47,8 

Nokian Renkaat 
yhteensä 

 1 714,1 -1 162,1 -286,4 2,5 268,2 -10,0 -52,0 206,2 

Nokian Renkaat raportoi IFRS-lukujen lisäksi myös ei-IFRS-luvut. Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan 
käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian 
Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. 
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HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Nokian Renkaat noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti 
noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Nokian 
Renkaiden yhtiöjärjestystä, sekä suomalaista Hallinnointikoodia 2020 pörssiyhtiöille. Nokian Renkailla ei 
ole poikkeamia Hallinnointikoodin suosituksista. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla 
osoitteesta www.cgfinland.fi.  

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on valmisteltu Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
Hallinnointikoodin 2020 ja Osayhtiölain (Kappale 7, Osa 7) mukaisesti ja se on julkistettu hallituksen 
toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina. Hallitus on katselmoinut Selvityksen hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastaja Ernst & Young Oy on varmistanut, että selvitys on tehty ja että 
kuvaus taloudelliseen raportointiin liittyvistä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan pääkohdista on 
yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 28.2.2022 
alkavalla viikolla.  
 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Joulukuun 2021 lopussa osakkeiden lukumäärä oli 138 921 750. 
 
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl)* 31.12.21 31.12.20 

kauden lopussa 138,22 138,22 

keskimäärin 138,22 138,46 

keskimäärin, laimennettuna 138,22 138,46 
* Pois lukien konsernitaseessa omina osakkeina raportoitavat osakkeet 
 
Valtuutukset  

Maaliskuussa 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakemäärä on noin 9,9 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Maaliskuussa 2021 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen 
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi 
päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen osakkeiden 
enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumosi 
varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Huhtikuussa 2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli noin 9,9 
prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus oli voimassa vuoden 2021 
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Huhtikuussa 2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen 
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. 
Valtuutuksen enimmäismäärä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oli 
voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Hallitus ei käyttänyt valtuutuksia vuonna 2021.   
 
Omat osakkeet 

Nokian Renkaat ei ostanut omia osakkeitaan katsauskaudella eikä omistanut 31.12.2021 yhtään yhtiön 
osaketta.  
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Yhtiöllä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 
hallinnoinnista. Nokian Renkaiden kannustinosakkeet ovat ulkopuolisen omaisuutta, kunnes osakkeet 
kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. 31.12.2021 näiden konsernitaseessa 
omina osakkeina raportoitavien osakkeiden määrä oli 697 400 kappaletta (31.12.2020: 697 400). Tämä 
osakemäärä vastasi 0,50 % (0,50 %) yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. 
 
Kaupankäynti osakkeella   

Vuonna 2021 vaihdettiin 104 975 922 osaketta (279 145 453) Nasdaq Helsingissä, mikä on 76 % (201 
%) yhtiön koko osakekannasta. Keskimääräinen päivävolyymi vuonna 2021 oli 416 571 osaketta (1 107 
720). Nokian Renkaiden osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla.  

Nokian Renkaiden osakekurssi oli vuoden 2021 lopussa 33,30 euroa (28,82). Vuoden 2021 
volyymipainotettu keskikurssi oli 31,98 euroa (22,15), ylin noteeraus 36,70 euroa (31,14) ja alin 27,98 
euroa (16,38). Yhtiön markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 4,6 (4,0) miljardia euroa. 

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 55 898 (58 563) vuoden 2021 lopussa. 
Osakkeenomistajista 43,2 % (42,5 %) oli suomalaisia ja 56,8 % (57,5 %) ulkomaisia ja 
hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia. Julkisyhteisöt omistivat 15,2 % (13,7 %), 
rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7,3 % (7,2 %), kotitaloudet 13,7 % (14,4 %), voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 3,4 % (3,5 %) ja yhtiöt 3,6 % (3,7 %). 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021  
(ei sisällä hallintarekisterissä olevia omistajia eikä konsernitaseessa omina osakkeina raportoitavia 
osakkeita) 

  
Osakkeita Osuus % 

1. Solidium Oy 12 200 000 8,78 

2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 643 678 2,62 

3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 510 889 1,81 

4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 711 285 1,23 

5. OP-Suomi 1 481 848 1,07 

6. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 896 231 0,65 

7. OP-Suomi Small Cap 766 288 0,55 

8. Valtion Eläkerahasto 750 000 0,54 

9. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 744 575 0,54 

10. Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 675 432 0,49 

 
Muutoksia osakkeenomistuksessa  
 
Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys %-osuus 

osakkeista 
ja äänistä 

%-osuus 
osakkeista ja 

äänistä 
rahoitus-

välineiden 
kautta 

% 
yhteensä 

13.1.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,61 % 0,43 % 5,04 % 

14.1.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

2.2.2021 Société Générale SA Alle 5 % 0,03 % 1,53 % 1,56 % 

10.2.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,95 % 0,15 % 5,10 % 

12.2.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

16.2.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,96 % 0,08 % 5,04 % 

17.2.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 
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25.2.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,96 % 0,07 % 5,03 % 

5.3.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

15.3.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,50 % 0,52 % 5,02 % 

19.3.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

23.4.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 5,02 % 0,04 % 5,07 % 

27.4.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

2.6.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,89 % 0,11 % 5,01 % 

3.6.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

7.6.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,96 % 0,14 % 5,11 % 

8.6.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

9.6.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,88 % 0,16 % 5,04 % 

16.6.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

18.6.2021 BlackRock, Inc Tasan 5 % 4,92 % 0,07 % 5,00 % 

21.6.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

26.7.2021 BlackRock, Inc Tasan 5 % 4,94 % 0,06 % 5,00 % 

27.7.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

6.8.2021 BlackRock, Inc Tasan 5 % 4,96 % 0,04 % 5,00 % 

9.8.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

17.8.2021 BlackRock, Inc Tasan 5 % 4,96 % 0, 04 % 5,00 % 

18.8.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

30.8.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,99 % 0,07 % 5,06 % 

31.8.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

3.9.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 5,00 % 0,06 % 5,06 % 

6.9.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

7.9.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 5,03 % 0,06 % 5,10 % 

8.9.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % 4,94 % 0,06 % 5,01 % 

9.9.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

13.9.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 5,00 % 0,05 % 5,05 % 

14.9.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

22.9.2021 BlackRock, Inc Yli 5 % 4,92 % 0,15 % 5,07 % 

23.9.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 

Yksityiskohtaisempaa tietoa omistuksessa tapahtuneista muutoksista on saatavilla osoitteesta 
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/liputusilmoitukset/. 
 
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus 31.12.2021 
 
Hallitus Osakkeita 

Jukka Hienonen, puheenjohtaja 17 367 

Pekka Vauramo, varapuheenjohtaja 3 341 

Heikki Allonen, jäsen 4 249 

Raimo Lind, jäsen 7 379 

Veronica Lindholm, jäsen 4 249 

Inka Mero, jäsen 5 642 
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Christopher Ostrander, jäsen 632 

Jouko Pölönen, jäsen 1 232 

George Rietbergen, jäsen 3 586 

Yhteensä 47 677 

 
Toimitusjohtaja Osakkeita 

Jukka Moisio 18 000 

 
Johtoryhmä Osakkeita 

Päivi Antola, Konserniviestintä & sijoittajasuhteet 1 264 

Anna Hyvönen, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat & Vianor 14 715 

Adrian Kaczmarczyk, Tuotanto, toimitusketju & hankinnat 0 

Teemu Kangas-Kärki, Talous & rahoitus 7 014 

Jukka Kasi, Tuotteet & innovaatiot 4 420 

Bahri Kurter, Keski-Eurooppa 0 

Päivi Leskinen, HR 0 

Andrey Pantyukhov, Venäjä & Aasia, globaali markkinointi 34 359 

Manu Salmi, Raskaat Renkaat & Nokian-tehdas 16 601 

Yhteensä 78 373 

 
Nokian Renkaiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2021 yhteensä 65 677 Nokian 
Renkaiden osaketta. Osakkeet edustavat 0,04 % yhtiön kokonaisäänimäärästä. 
 
Johtohenkilöiden liiketoimet 

Nokian Renkaat tiedotti johtohenkilöiden liiketoimista 11.2. ja 6.5. Lue lisää: 
www.nokianrenkaat.fi/yritys/julkaisut/tiedotteet/2021/managementTransactions/ 

 
YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET 
 
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 30.3.2021 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 sekä vahvisti yhtiön 
toimielinten palkitsemisraportin. 
 
Osinko  

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta 
kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 15.4.2021 osakkeenomistajille, 
jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 9.12.2021 osakkeenomistajille, 
jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.11.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot  

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 
102 500 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
kummallekin 72 500 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa vuodessa. 60 
prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.   

Yhtiökokous päätti lisäksi 700 euron kokouspalkkiosta jokaisesta hallituksen ja hallituksen valiokunnan 
kokouksesta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena 
kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, 
jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio 



  
  17 (35) 

 

 Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedote 2021 
 

maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen 
osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 700 euron kokouspalkkio. 
Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 
 
Hallitus ja tilintarkastaja 

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Jukka Hienonen, Heikki Allonen, Raimo 
Lind, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Veronica Lindholm valittiin uudelleen hallituksen 
jäseniksi ja Christopher Ostrander ja Jouko Pölönen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, 
joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jukka Hienonen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Vauramo. 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy 
vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
 
Valtuutukset  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön 
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 9,9 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin 
enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman 
valtuutuksen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla 
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan 
lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia 
osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa 
noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 
2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen. 
 

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2021 hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtajaksi Veronica Lindholmin ja jäseniksi Jukka Hienosen ja Pekka Vauramon. Lisäksi hallitus 
valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Raimo Lindin ja jäseniksi Heikki Allosen, Inka Meron ja 
Jouko Pölösen. 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2021 

Kesäkuussa 2021 Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin 
 

 Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä 
 Heikki Westerlund (hallitusammattilainen) Bridgestone Corporationin nimeämänä 
 Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä 
 Kalle Karppinen (osaketutkimuksen johtaja, pohjoismaiset osakkeet, Nordea Investment 

Management) Nordea Rahastojen nimeämänä 
 Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 2022 yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhdeksästä 
jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, ja että nykyiset hallitusjäsenet Heikki 
Allonen, Jukka Hienonen, Veronica Lindholm, Inka Mero, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, 
George Rietbergen ja Pekka Vauramo valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi 
ehdotetaan Susanne Hahnia tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Raimo Lind on ilmoittanut, ettei hän ole 
käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Jukka Hienosen ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Pekka Vauramon hallituksen 
varapuheenjohtajana. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia 
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 
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Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että 
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä 
suositus perustuu siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen 
hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on 
varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla 
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että 
hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille 
maksettavaksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat 
vuosipalkkiot:  

 hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa 
 varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 75 000 euroa 
 muille jäsenille 52 500 euroa.  

Vuonna 2021 alkaneella toimikaudella vuosipalkkiot ovat olleet seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 
102 500 euroa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 72 500 euroa ja muut jäsenet 
50 000 euroa. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti 
rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina. 

Kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan ja olevan 700 euroa/hallituksen tai valiokunnan 
kokous. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena 
kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, 
jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio 
maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen 
osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion 
maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 
 

YRITYSVASTUU 

Nokian Renkaiden ei-taloudellisten tavoitteiden keskiössä ovat uusien ympäristö- ja 
turvallisuusinnovaatioiden kehittäminen tuotteisiin, CO₂-päästöjen vähentäminen Science Based Targets 
-ohjelman mukaisesti, entistäkin turvallisempi työympäristö sekä toimittajien vastuullisuuden valvonta. 
Uudet ei-taloudelliset tavoitteet julkaistiin syyskuussa ja ne löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/perusperiaatteet/tavoitteemme-ja-saavutuksemme/. 

Tammikuussa 2021 Nokian Renkaat ilmoitti, että Suomen-tehtaalle oli myönnetty työterveyden ja  
-turvallisuuden ISO 45001 -sertifikaatti. Standardin mukainen sertifiointi on myönnetty myös raskaiden 
työkoneiden vanteita valmistavalle Levypyörälle, jonka Nokian Renkaat osti vuonna 2019. ISO 45001  
-standardi on luotu vähentämään työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia. 

Maaliskuussa Nokian Renkaat ilmoitti saaneensa Yhdysvaltain-tehtaan aurinkoenergialla toimivalle 
hallintorakennukselleen LEED v4 Gold -ympäristösertifikaatin. Gold-tason sertifiointi yhdistettynä samalla 
tehdasalueella sijaitsevan tuotantolaitoksen silver-sertifikaattiin tekee yhtiön Yhdysvaltain-tehtaan 
kokonaisuudesta rengasalan edelläkävijän ympäristöystävällisyydessä. 

Toukokuussa Yhdysvaltain-tehtaalle myönnettiin ISO 14001 -sertifikaatti. Yhtiön tuotantolaitokset 
Suomessa ja Venäjällä ovat saaneet ympäristösertifikaatin jo aiemmin.   

Kesäkuussa Nokian Renkaat ilmoitti, että sen logistiikkakeskukseen Suomeen on rakennettu 3 160 
paneelista koostuva aurinkovoimala, jonka teho on yli 1 100 kilowattia (kW). Kaikki voimalan tuottama 
sähkö käytetään logistiikkakeskuksessa, jossa sähköä tarvitaan mm. valaistukseen ja ilmanvaihtoon. 
Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö on osa yrityksen omasta toiminnasta aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. 

Syyskuussa Nokian Renkaat allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen pohjoismaisen energiayhtiön kanssa 
uusiutuvan tuulienergian toimittamisesta. Tuulisähköä käytetään Suomen-tehtaalla ja Vianorin Suomen 
toiminnoissa. Nokian Renkaat on käyttänyt täysin uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä Suomen-
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tehtaalla vuodesta 2019 lähtien. Uusi sopimus varmistaa vihreän sähkön saatavuuden myös 
tulevaisuudessa. 

Joulukuussa Nokian Renkaat valittiin ilmastotyön edelläkävijäyritysten luokkaan kansainvälisen CDP-
järjestön listauksessa. Nokian Renkaat sai toiseksi parhaan arvosanan A- strategiastaan, tavoitteistaan 
ja työstään ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi. 

Joulukuussa Nokian Renkaiden Espanjan testikeskuksen Visitor Center -päärakennus sai LEED v4 
Platinum -sertifikaatin onnistuneesta ympäristöystävällisestä rakentamisesta ja suunnittelusta. Kyseessä 
on korkein mahdollinen LEED-sertifikaattitaso. Sertifiointitarkastajat korostivat päärakennuksen 
innovaatioita ja korkeatasoista toteutusta niin suunnittelussa, energiatehokkuudessa kuin sisätilojen 
laadussa korkean sertifiointitason avaintekijöinä. 

GPSNR:n (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) jäsenenä Nokian Renkaat on sitoutunut 
lakien noudattamiseen, yhteisöjen toimeentuloon, terveisiin, toimiviin ekosysteemeihin (myös 
metsäkadon ehkäisemiseen) ja kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamiseen luonnonkumin hankinnassa ja 
tuotannossa. Tämä näkyy yhtiön vastuullisen luonnonkumin politiikassa, joka on yhdenmukainen 
GPSNR:n toimintakehyksen kanssa. Syyskuussa julkaistu politiikka on luettavissa kokonaisuudessaan 
englanniksi www.nokiantyres.com/company/sustainability/sustainable-natural-rubber-policy/. 

Nokian Renkaat julkaisee vuoden 2021 yritysvastuuraportin keväällä 2022. 

EU:n taksonomia 

EU:n uusi taksonomia-asetus on suunniteltu tukemaan EU:n talouden muutosta kohti Euroopan vihreän 
kehityksen (Green Deal) tavoitteita, joihin lukeutuu myös tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 
mennessä. Taksonomia-asetuksen ytimessä on kestävän taloudellisen toiminnan määritelmä.  

Uusi taksonomia-asetus luokittelee taloudelliset toimet, jotka on mahdollista linjata yhdenmukaisiksi 
EU:n ympäristötavoitteiden kanssa. EU:n taksonomiassa on kuusi ympäristötavoitetta, joista säännellään 
nyt kahta: ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. 

Rengasala kuuluu taloudellisen toiminnan ryhmään Muiden vähähiilisten teknologioiden valmistus EU-
taksonomian teknisissä luokittelukategorioissa. EU-taksonomian teknisten luokittelukategorioiden 
tarkastelun ja konsultoinnin jälkeen Nokian Renkaiden taloudellisesta toiminnasta on tehty seuraavat 
johtopäätökset: 

 Nokian Renkaiden valmistamien, vierintävastukseltaan alhaisten henkilö- ja 
pakettiautonrenkaiden hiilijalanjälki elinkaaren aikana on huomattavasti pienempi kuin vastaavien 
keskimääräisten renkaiden. Tämä johtuu matalien käyttövaiheen päästöjen sekä alansa 
alhaisimpien valmistusvaiheen päästöjen yhdistelmästä. 

 Tässä vaiheessa kaikki raskaat ammattikäyttöön tarkoitetut renkaat rajataan pois, sillä raskaiden 
ammattirenkaiden käyttövaiheen CO₂-päästöistä ei ole saatavana luotettavaa vertailutietoa.  

Kasvihuonekaasupäästöiltään alhaisten henkilö- ja pakettiautonrenkaiden valmistus muodosti 35 % 
Nokian Renkaiden kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021. Yhtiön tekemän arvioinnin perusteella nämä 
taloudelliset toimet täyttävät EU:n taksonomian kriteerit. Käyttökustannuksista (Opex) EU-taksonomian 
piiriin kuului 31 % ja investoinneista (Capex) 26 %. 

 

Tunnusluku 
Yhteensä  
(MEUR) 

Taksonomiaan sopivan 
liiketoiminnan osuus 

(%) 

Taksonomiaan sopimattoman 
liiketoiminnan osuus  

(%) 

Liikevaihto 1 714 35 % 65 % 

Investoinnit 120 26 % 74 % 

Käyttökustannukset 40 31 % 69 % 

 
Taksonomian raportointilaajuus ja kriteerit voivat muuttua tulevina vuosina, sillä kyseessä on 
ensimmäinen raportointikerta, joten luvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia raportointijaksojen välillä. 
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Nokian Renkaiden lähestymistapa EU-taksonomiakelpoisuuden laskemiseen on saatavilla osoitteessa 
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/nokian-renkaat-sijoituskohteena/nokian-renkaat-vastuullisena-
sijoituskohteena/. 

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi 

Nokian Renkaat julkaisee vuosittain Selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista Suomen 
kirjanpitolaissa olevan muiden kuin taloudellisten tietojen raportointivelvoitteen mukaisesti. Selvitys 
julkistetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina. Hallitus on katselmoinut ja 
allekirjoittanut Selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Selvitys muista kuin taloudellisista 
tiedoista julkaistaan 28.2.2022 alkavalla viikolla.   
 

MUUT ASIAT 

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2021–2023 NOKIAN 
RENKAAT OYJ:N JOHDOLLE JA VALITUILLE AVAINHENKILÖILLE 

Helmikuussa 2021 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisen pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2021–2023, 
jatkona aiemmille vuonna 2019 ja 2020 päätetyille ohjelmille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta 
osakepalkkiojärjestelmästä 2021 (”PSP 2021”) päärakenteena sekä ehdollisesta 
osakepalkkiojärjestelmästä 2021 (”RSP 2021”) täydentävänä palkkiojärjestelmänä. 

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kohdistaa omistajien ja avainhenkilöiden 
tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja 
sen strategisiin tavoitteisiin. 

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021 

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmevuotisista 
ansaintajaksoista, jonka jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan. Kunkin yksittäisen 
ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. 

Ansaintajakso (PSP 2021–2023) alkoi vuoden 2021 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettava 
osakepalkkio maksetaan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle 
asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n 
osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. 
PSP 2021–2023 ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 220 henkilöä mukaan lukien myös 
Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenet. 

Ansaintajaksoon 2021–2023 sovellettavat ansaintatavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä 
sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE). PSP 2021–2023 -ohjelman perusteella maksettavien 
osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 534 898 brutto-osaketta. 

Jos henkilön työsuhde Nokian Renkailla päättyy ennen osakepalkkion maksamispäivää, hän ei 
pääsääntöisesti ole oikeutettu mihinkään palkkioon tämän ohjelman perusteella. 

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin 
osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään kohdennetusti sitouttamamaan Nokian Renkaiden 
avainhenkilöitä. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma 
koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut 
osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä. 

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. 

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle 
osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan 
saakka. Tämä edellytyksen lisäksi Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen osalta on 
asetettu taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä mahdollisen palkkion saamiseksi ehdollisesta 
osakepalkkiojärjestelmästä 2021. Taloudellisena mittarina toimii sijoitetun pääoman tuottoprosentti 
(ROCE). 
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Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2021–2023) alkoi vuoden 2021 alusta 
ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2024 ensimmäisellä 
puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä 
enintään 120 000 brutto-osaketta. 

Muita ehtoja 

Nokian Renkaat soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän 
kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään 25 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä 
saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen 
kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.   

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ettei 
järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. 
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MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
SEKÄ KÄYNNISSÄ OLEVAT RIITA-ASIAT 

Useat epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Nokian Renkaiden liiketoimintaan ja taloudelliseen 
suoritukseen. Konsernissa on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten 
tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Konsernin riskienhallintapolitiikka 
keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien, että konsernin tavoitteiden saavuttamista 
uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Riskienhallinnan prosessissa riskit 
pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä 
toimenpiteet kunkin riskin osalta. Nokian Renkaiden kuvaukset liiketoiminnan riskeistä sekä 
riskienhallinnasta löytyvät vuosittain julkaistavasta Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 

Esimerkiksi seuraavat riskit voivat mahdollisesti vaikuttaa Nokian Renkaiden kehitykseen: 

- Nokian Renkaisiin kohdistuu riskejä liittyen kuluttajien luottamukseen sekä makroekonomisiin ja 
geopoliittisiin olosuhteisiin. Poliittiset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ja synnyttää 
kaupan esteitä sekä vaikuttaa yhtiön myynti- ja luottoriskiin. Kielteinen talouskehitys voi lisätä 
tukkuasiakkaiden maksuongelmia, jolloin Nokian Renkaat voi joutua kirjaamaan myyntisaatavien 
arvonalentumisia. 

- Renkaiden tukkukauppa ja vähittäiskauppa kehittyvät vastatakseen muuttuviin asiakastarpeisiin. Uudet 
teknologiat kiihdyttävät tätä yhä lisääntyvällä digitalisaatiolla. Epäonnistuminen myyntikanavan 
muutoksiin sopeutumisessa voisi aiheuttaa kielteisen vaikutuksen Nokian Renkaiden taloudelliseen 
suoritukseen. 

- Nokian Renkaiden menestys riippuu sen kyvystä innovoida ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita, jotka 
vetoavat asiakkaisiin ja kuluttajiin. Vaikka tuotteita testataan kattavasti, tuotteiden laatuun liittyvät 
ongelmat sekä kyvyttömyys vastata suorituskykyyn ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin voivat 
vahingoittaa Nokian Renkaiden mainetta ja niillä voi tämän myötä olla kielteinen vaikutus taloudelliseen 
suoritukseen. 

- Nokian Renkaiden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja USA:ssa. Odottamattomat 
tuotanto- tai toimituskatkokset näissä laitoksissa voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan. 
Keskeytykset logistiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi tuotantoon ja huippusesongin myyntiin. 

- Merkittävät vaihtelut raaka-aineiden hinnoissa voivat vaikuttaa katteisiin. Nokian Renkaat hankkii 
luonnonkumin tuottajilta mm. Indonesiasta ja Malesiasta. Vaikka Nokian Renkaat on määritellyt 
käytäntöjä, kuten Supplier Code of Conduct -sopimuksen, sekä prosesseja työolosuhteiden valvomista 
varten, se ei voi täysin valvoa toimittajiensa toimia. Nokian Renkaat jatkaa toimittajaverkostonsa 
laajentamista pienentääkseen yksittäisiin toimittajiin liittyvää riippuvuusriskiä. Raaka-aineiden tuottajien 
toimiminen lakien, säännösten tai standardien vastaisesti tai poikkeaminen käytännöistä, joita Euroopan 
unionissa tai kansainvälisessä yhteisössä yleisesti pidetään eettisinä, voi vaikuttaa merkittävän 
kielteisesti Nokian Renkaiden maineeseen. 

- Rengasteollisuuteen voi kohdistua ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä, kuten muutoksia kuluttajien 
rengasmieltymyksissä, lainsäädännöllisiä muutoksia tai säässä tapahtuvien ääri-ilmiöiden vaikutuksia 
luonnonkumin tuottajiin. Nokian Renkaat on sitoutunut vähentämään toimintansa 
kasvihuonekaasupäästöjä torjuakseen ilmastonmuutosta. Yhtiö laskee toimintansa synnyttämät 
kasvihuonekaasupäästöt vuosittain ja vähentää niitä systemaattisesti. Yksityiskohtaisempi selostus 
Nokian Renkaiden ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista on saatavilla yhtiön 
internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/ymparisto/ilmastonmuutokseen-liittyvat-riskit-ja-
mahdollisuudet/. 

- Valuuttakurssiriski koostuu transaktio- ja valuuttamuunnosriskistä. Merkittävimpiä valuuttariskejä 
aiheuttavat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunu sekä Yhdysvaltain ja Kanadan dollari. Noin 65 % 
konsernin myynnistä syntyy euroalueen ulkopuolella.  

- Liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien ja verkkopalvelujen toimivuus on elintärkeää Nokian 
Renkaille. Suunnittelemattomat katkokset kriittisissä tietojärjestelmissä ja verkkopalveluissa voivat 
aiheuttaa häiriötilanteita ja haitata toiminnan jatkuvuutta. Tällaiset järjestelmät ja palvelut voivat olla 
myös kyberhyökkäysten kohteena, mikä voi johtaa salassa pidettävien tietojen vuotamiseen, 
tietosuojasäännösten tai immateriaalioikeuksien loukkaamiseen, tuotantokatkoksiin tai mainehaittoihin. 
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- Finanssivalvonta teki toukokuussa 2017 Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön mahdollisesta 
arvopaperimarkkinarikoksesta. Lokakuussa 2020 syyttäjä ilmoitti päätöksestään nostaa syytteen 
epäillystä arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta yhteensä kuutta väitettynä tekoaikana 
2015–2016 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toiminutta henkilöä vastaan. Syyttäjä vaatii myös 
enimmillään 850 000 euron yhteisösakon määräämistä Nokian Renkaille. Syyttäjä on lisäksi päättänyt 
nostaa syytteet neljää Nokian Renkaiden työntekijänä vuonna 2015 toiminutta henkilöä vastaan 
epäillystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Kaikki syytteen saaneet henkilöt kiistävät syyllistyneensä 
rikokseen. Tapahtumiin liittyvä oikeudenkäynti alkoi Helsingin käräjäoikeudessa tammikuussa 2022. 

- COVID-19-pandemia muodostaa lyhytaikaisen riskin Nokian Renkaiden liiketoiminnalle ja 
toimintaympäristölle. Yhtiö on tehnyt proaktiivisia toimenpiteitä pandemian vaikutusten hillitsemiseksi ja 
liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Näistä toimista huolimatta epävarmuus pandemian 
kestosta, sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet sekä näistä johtuva taloudellisen toiminnan 
hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti Nokian Renkaiden toimintoihin ja toimitusketjuun sekä yhtiön 
tuotteiden kysyntään ja hinnoitteluun.    

Nokian Renkaiden riskianalyysi kiinnittää erityisesti huomiota myös yhteiskuntavastuuriskeihin, joista 
merkittävimmät ovat tuotteen laatuun, turvallisuuteen, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. 
Tietoturvaan, tietosuojaan ja asiakkaiden tietoihin liittyvät selvitykset ja hankkeet ovat jatkuvasti 
erityisenä painopistealueena.  
 
Veroriidat 

Nokian Renkaat Oyj:n 100-prosenttisesti omistama entinen tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, 
vastaanotti toukokuussa 2019 kielteisen päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta koskien yhtiön 
valitusta oikaisupäätöksistä, joiden perusteella yhtiö oli velvollinen maksamaan verovuosilta 2007–2013 
kokonaisuudessaan 18,5 milj. euroa lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on maksanut ja 
kirjannut verot kokonaisuudessaan vuosien 2013, 2014 ja 2017 tilinpäätöksiin ja tuloksiin. Korkein 
hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön anomuksen valitusluvasta helmikuussa 2021. 

Huhtikuussa 2021 Nokian Renkaat vastaanotti verohallinnolta verovuosien 2015–2016 verotarkastusta 
koskevan päätöksen, jonka mukaan yhtiö velvoitettiin maksamaan yhteensä 1,9 miljoonaa euroa 
lisäveroja ja sakkoja. Nokian Renkaat pitää veroviranomaisen näkemystä perusteettomana ja on 
valittanut päätöksestä. 

Rutiininomaiset verotarkastukset Nokian Renkaiden konserniyhtiöissä voivat mahdollisesti johtaa verojen 
uudelleenarviointiin. 
 

PÄIVITETTY STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Syyskuussa 2021 Nokian Renkaat julkisti päivitetyn keskipitkän aikavälin strategian sekä päivitetyt 
taloudelliset tavoitteet. Nokian Renkaat pyrkii kasvamaan orgaanisesti markkinoita nopeammin ja 
kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Keskipitkän aikavälin tavoite on 
saavuttaa kahden miljardin euron liikevaihto. 

Keskipitkän aikavälin kasvustrategia perustuu Nokian Renkaiden vahvuuksiin. Näihin kuuluvat 
laadukkaat tuotteet ja huipputason brändi, tehokas toimitusketju, johtava asema vastuullisuudessa sekä 
vahva Nokian Renkaiden tiimi. Yhtiö julkisti vuosina 2020–2021 ennätysmäärän uusia tuotteita ja 
kiihdyttää edelleen innovaatiotoimintaa vahvistaakseen kilpailukykyään ja ainutlaatuista asemaansa 
premium-rengassegmentissä. Laajeneva tuotevalikoima sekä kaupallisen toiminnan vahvistaminen 
vauhdittavat liikevaihdon kasvua. Keskeistä on Nokian Renkaiden brändin vahvistaminen tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kannattavuuden paranemista tukevat volyymien kasvu ja operatiivisen 
toiminnan tehostaminen.   

Nokian Renkaiden päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:  

 Markkinoita nopeampi kasvu: Liikevaihto 2 miljardia euroa   
 Hyvä tuotto ja kannattavuus: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali ja segmentit yhteensä 

sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 20 %:n* tasolla  
 Kasvava vuosittainen osinko: Osinko yli 50 % nettovoitosta 
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*Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, 
uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. 
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OLETUKSET VUODELLE 2022 
 
Markkinatilanne Pohjoismaat Venäjä Eurooppa  

(pl. Pohjoismaat) 
Pohjois-

Amerikka 

Uusien autojen myynti 2021 vrt. 2020 9 % 4 % -2 % 4 % 

Henkilöautonrenkaiden markkina 
(sisäänmyynti) 2021 vrt. 2020 

10 % 30 % 11 % 17 % 

Henkilöautonrenkaiden kysyntä E2022 
(johdon arvio) 

nousee nousee nousee nousee 

Raskaiden renkaiden segmentit* E2022 
(johdon arvio) 

nousee nousee nousee nousee 

* Nokian Renkaiden ydintuotealueet 
 

Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen 
epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi 
meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.  

Nokian Renkaiden liikevaihdon kasvua vauhdittavat vuonna 2022 lukuisat uudet tuotteet sekä jatkuvat 
parannukset go-to-market-toimenpiteisiin. Investoinnit ovat noin 150 milj. euroa (rullaava 12 kk).  

Venäjällä uusien autojen myynnin arvioidaan kasvavan enintään 5 % verrattuna vuoteen 2021. Kasvua 
odotetaan ainoastaan vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Patoutunut kysyntä vauhdittaa 
kasvua mutta toisaalta toimitusketjun haasteet jarruttavat sitä. Kokonaisuudessaan renkaiden 
jälkimarkkinan Venäjällä vuonna 2022 arvioidaan kasvavan 5–10 % verrattuna vuoteen 2021 vahvan 
kysynnän ja matalien varastotasojen vuoksi. 

Venäjän ruplan valuuttakurssin kehittymiseen liittyvä ennustettavuus on heikko, mikä aiheuttaa 
epävarmuutta vuonna 2022. Rupla on heikentynyt viime vuosina. Keskimääräinen EUR/RUB kurssi oli 
72,5 vuonna 2019, 82,7 vuonna 2020, 87,2 vuonna 2021 ja 85,3 tammikuun 2022 alussa. 

Raaka-aine- ja logistiikkakustannusten arvioidaan kasvavan merkittävästi erityisesti vuoden 2022 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoteen 2021 verrattuna. 

Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmien kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana vuonna 2022. 
Jälkimarkkinakysynnän odotetaan jatkuvan terveenä ja ensiasennuskysynnän odotetaan kasvavan 
vuoden 2021 tasosta. 
 
OHJEISTUS VUODELLE 2022 

Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan 
merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan.  

Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen 
epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi 
meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.  
 
HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 742,7 milj. euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 
 

Osinkoa jaetaan 1,32 euroa/osake 
eli yhteensä  182,5 milj. euroa 
jätetään omaan pääomaan 560,3 milj. euroa 
Yhteensä   742,7 milj. euroa 

  
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä, toukokuussa ja joulukuussa 2022. 
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Ensimmäinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 2.5.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 
esittää, että ensimmäisen erän osinko maksetaan 11.5.2022. 

Osingon toinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa. Osingon toinen erä maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 1.11.2022 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan 
toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi 3.11.2022 
ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2022. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan 
yhtiön maksukykyä. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 
euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai 
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, 
käyttötarkoituksista, määristä ja muista lahjoitusten ehdoista.  
 
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. 
 
 
 
Helsinki 8.2.2022 
 
Nokian Renkaat Oyj 
Hallitus 
 
*** 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin 
tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne,) tai muista vastaavista 
ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. 
Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä 
tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai 
oletetuista tuloksista.  
 

*** 
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Konsernin lyhennetty tilinpäätöstiedote 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut 
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole 
kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja 
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 
  
COVID-19-pandemian kirjanpidolliset vaikutukset 
 
Nokian Renkaat on arvioinut COVID-19-pandemian vuoksi hidastuneen taloudellisen toiminnan 
mahdollisia kirjanpidollisia vaikutuksia. Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee 
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat laatimisperiaatteiden soveltamisessa ja raportoitavien varojen, 
velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. COVID-19-pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta varojen 
määriin tai vuosina 2020 ja 2021 todettuihin arvonalentumisiin. Liikearvoon vuosina 2020 ja 2021 
kohdistuneet arvonalennukset eivät liittyneet COVID-19-pandemiaan. 
 
Yhtiö tarkasti myyntisaatavista odotettavissa olevia luottotappioita koskevan malliansa vuoden 2020 
lopussa. Tarkastelu ei aiheuttanut merkittävää kasvua myyntisaatavien odotettavissa oleviin 
luottotappioihin vuoden 2020 tai 2021 lopussa, mutta luottoriski saattaa kohota, mikäli 
kaupankäyntiolosuhteet heikkenevät. 
 
Vuonna 2021 COVID-19-pandemiasta johtuvat epävarmuudet ovat pienentyneet ja rengastoimialan 
kysyntä on selkeästi parantunut vuoden 2020 tilanteesta. 
 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
NOKIAN RENKAAT LYHENNETTY      
KONSERNIN TULOSLASKELMA 10-12/21 10-12/20 1-12/21 1-12/20 Muutos % 

Miljoonina euroina        

        
Liikevaihto 512,6 413,4 1 714,1 1 313,8 24,0 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -363,6 -277,4 -1 162,1 -913,4 -31,1 

Bruttokate 149,0 136,0 552,0 400,4 9,5 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 1,3 2,9 4,8 -42,5 

Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kulut -65,6 -42,5 -197,3 -177,6 -54,6 

Hallinnon kulut -30,1 -19,3 -89,1 -84,8 -56,1 

Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -4,2 -0,3 -22,8 74,2 

Liikevoitto 53,0 71,4 268,2 120,0 -25,8 

Nettorahoituserät -3,0 -0,5 -10,0 -14,0 -528,9 

Tulos ennen veroja 49,9 70,9 258,2 106,0 -29,6 

Verokulut -12,9 -15,1 -52,0 -20,0 14,5 

Tilikauden tulos 37,1 55,9 206,2 86,0 -33,7 

        
Jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 37,1 55,9 206,2 86,0  

        
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta         
laskettu osakekohtainen tulos:        
laimentamaton, euroa    0,27 0,40 1,49 0,62 -33,6 

laimennettu, euroa      0,27 0,40 1,49 0,62 -33,6 
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KONSERNIN MUUT LAAJAN        
TULOKSEN ERÄT 10-12/21 10-12/20 1-12/21 1-12/20 

Miljoonina euroina       

       
Tilikauden tulos 37,1 55,9 206,2 86,0 

Muut laajan tuloksen erät, jotka       
saatetaan myöhemmin siirtää       
tulosvaikutteiseksi, verojen       
jälkeen:       
Rahavirran suojaukset 1,3 -0,1 4,4 -1,1 

Ulkomaisiin yksiköihin        
liittyvät muuntoerot    2,6 -8,9 54,5 -168,7 

Tilikauden muut laajan tuloksen        
erät yhteensä verojen jälkeen 4,0 -8,9 58,9 -169,7 

Tilikauden laaja tulos       
yhteensä 41,0 46,9 265,1 -83,8 

       
Tilikauden laajan tuloksen        
jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 41,0 46,9 265,1 -83,8 
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KONSERNITASE 31.12.21 31.12.20 
Miljoonina euroina    
    
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuus-    
hyödykkeet 870,9 824,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät 153,5 152,0 
Liikearvo 65,3 79,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 21,7 23,6 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 
Pitkäaikaiset sijoitukset  2,9 2,7 
Muut saamiset 6,2 5,7 
Laskennalliset verosaamiset 21,6 21,6 

Pitkäaikaiset varat yht. 1 142,1 1 110,0 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 415,1 329,4 
Myyntisaamiset  357,4 321,5 
Muut saamiset 74,2 71,6 
Kauden verotettavaan tuloon    
perustuvat verosaamiset 8,9 10,3 
Rahavarat 385,9 504,2 

Lyhytaikaiset varat yht. 1 241,4 1 226,7 

Varat yhteensä 2 383,5 2 336,7 

    
Oma pääoma    
Osakepääoma 25,4 25,4 
Ylikurssirahasto 181,4 181,4 
Omat osakkeet -17,6 -18,2 
Muuntoerot -rahasto -393,0 -447,5 
Arvonmuutosrahasto 1,6 -2,8 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 238,2 238,2 
Kertyneet voittovarat 1 591,5 1 544,9 
Oma pääoma yht. 1 627,6 1 521,3 

    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 37,8 32,6 
Korolliset velat 246,9 257,3 
Muut velat 0,9 0,9 

Pitkäaikaiset velat yht.  285,7 290,8 

    
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat  172,6 98,1 
Muut lyhytaikaiset velat 238,1 183,2 

Kauden verotettavaan tuloon    
perustuvat verovelat 13,5 6,4 
Varaukset 5,8 7,1 

Korolliset velat 40,3 229,7 
Lyhytaikaiset velat yht.  470,3 524,5 
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 383,5 2 336,7 

 
Operatiivisesta liiketoiminnasta aiheutuvaa käyttöpääoman vaihtelua katetaan 500 miljoonan euron 
määräisellä kotimaisella yritystodistusohjelmalla. 
 
Korolliset velat sisältävät 118,5 miljoonaa euroa pitkäaikaista ja 39,4 miljoonaa euroa lyhytaikaista 
vuokrasopimusvelkaa. 
  



  
  30 (35) 

 

 Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedote 2021 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     1-12/21 1-12/20 

Miljoonina euroina      
      
Tilikauden tulos   206,2 86,0 

    Oikaisut      
          Poistot ja arvonalentumiset   157,5 156,0 

          Rahoitustuotot ja -kulut   10,0 14,0 

          Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, muut oikaisut  12,9 4,9 

          Tuloverot   52,0 20,0 

    Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   438,6 280,8 
      

    Käyttöpääoman muutos      
          Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -22,0 121,9 

          Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -70,8 25,2 

          Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 98,3 22,8 

    Käyttöpääoman muutos   5,5 169,9 
      

    Rahoituserät ja verot      
          Saadut korot ja muut rahoituserät   1,7 1,5 

          Maksetut korot ja muut rahoituserät   -9,1 -7,8 

          Maksetut tuloverot   -40,2 -22,0 

    Rahoituserät ja verot     -47,6 -28,3 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)   396,5 422,4 
      

    Investointien rahavirta      
           Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -119,6 -149,9 

           Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  1,7 8,7 

           Muu investointien rahavirta   -0,8 0,6 

Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)   -118,7 -140,6 
      

    Rahoituksen rahavirta      
          Omien osakkeiden hankkiminen   - -10,2 

          Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  1,4 0,5 

          Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  0,4 -2,2 

          Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)  -203,4 203,4 

          Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)  -0,9 -0,9 

          Vuokrasopimusvelkojen maksut   -38,5 -28,4 

          Saadut osingot   0,0 0,0 

          Maksetut osingot ja muu voitonjako     -158,7 -151,6 

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)   -399,8 10,7 
      

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C)   -122,0 292,5 

      
Rahavarat tilikauden alussa   504,2 218,8 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus   3,7 -7,2 

Rahavarat tilikauden lopussa   385,9 504,2 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA          
A = Osakepääoma         
B = Ylikurssirahasto         
C = Omat osakkeet         
D = Muuntoerot-rahasto         
E = Arvonmuutosrahasto         
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
G = Kertyneet voittovarat         
H = Oma pääoma yhteensä        

         

    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

Miljoonina euroina A B C D E F G H 

Oma pääoma 1.1.2020 25,4 181,4 -8,0 -278,8 -1,8 238,2 1 613,3 1 769,7 

Tilikauden tulos       86,0 86,0 

Muut laajan tuloksen erät         
(verovaikutuksella oikaistuna):         
Rahavirran suojaukset     -1,1   -1,1 

Muuntoerot       -168,7       -168,7 

Tilikauden laaja tulos         
yhteensä       -168,7 -1,1   86,0 -83,8 

Osingonjako       -158,1 -158,1 

Omien osakkeiden hankinta   -10,2     -10,2 

Osakeperusteiset maksut       3,7 3,7 

Muut muutokset               - 

Liiketoimet omistajien          
kanssa yhteensä   -10,2    -108,1 -118,3 

Oma pääoma 31.12.2020 25,4 181,4 -18,2 -447,5 -2,8 238,2 1 544,9 1 521,3 

         
Oma pääoma 1.1.2021 25,4 181,4 -18,2 -447,5 -2,8 238,2 1 544,9 1 521,3 

Tilikauden tulos             206,2 206,2 

Muut laajan tuloksen erät                 

(verovaikutuksella oikaistuna):                 

Rahavirran suojaukset         4,4     4,4 

Muuntoerot       54,5       54,5 

Tilikauden laaja tulos                 

yhteensä       54,5 4,4   206,2 265,1 

Osingonjako             -165,9 -165,9 

Omien osakkeiden hankinta               - 

Osakeperusteiset maksut             6,8 6,8 

Muut muutokset     0,7       -0,5 0,2 

Liiketoimet omistajien                  

kanssa yhteensä     0,7       -159,5 -158,9 

Oma pääoma 31.12.2021 25,4 181,4 -17,6 -393,0 1,6 238,2 1 591,5 1 627,6 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 10-12/21 10-12/20 1-12/21 1-12/20 Muutos % 

Miljoonina euroina        
        

Liikevaihto        
Henkilöautonrenkaat 342,8 262,0 1 199,2 871,3 30,8 

Raskaat renkaat 65,3 53,2 254,0 194,6 22,8 

Vianor 123,1 115,4 342,9 318,1 6,7 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -18,6 -17,2 -81,9 -70,1 -8,6 

Yhteensä 512,6 413,4 1 714,1 1 313,8 24,0 
        

Liiketulos        
Henkilöautonrenkaat 64,6 59,8 263,4 132,7 8,0 

Raskaat renkaat 2,9 3,0 39,1 21,7 -4,0 

Vianor -11,4 14,0 -15,0 -6,2 -181,6 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -3,1 -5,4 -19,3 -28,2 42,9 

Yhteensä  53,0 71,4 268,2 120,0 -25,8 
        

Liiketulos, % liikevaihdosta        
Henkilöautonrenkaat 18,9 22,8 22,0 15,2  
Raskaat renkaat 4,4 5,6 15,4 11,1  
Vianor -9,3 12,1 -4,4 -2,0  
Yhteensä  10,3 17,3 15,6 9,1  

        
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISTEN        
ALUEITTEN MUKAAN 10-12/21 10-12/20 1-12/21 1-12/20 Muutos % 

Miljoonina euroina        
        

Pohjoismaat 228,3 204,6 684,9 604,2 11,6 
Muu Eurooppa 129,7 100,6 464,8 354,1 28,9 

Venäjä ja Aasia 92,9 60,7 335,6 188,7 52,9 

Amerikka 61,7 47,5 228,9 166,8 29,9 

Yhteensä 512,6 413,4 1 714,1 1 313,8 24,0 
      

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma on uudelleenryhmitelty vastaamaan tapaa, jolla johto seuraa liiketoimintaa. 
Kansainvälinen Car Dealer -liiketoiminta raportoidaan nyt maantieteellisten alueiden sisällä (aiemmin kohdassa 
Muut maat). Vuoden 2020 luvut on uudelleenryhmitelty tämän mukaisesti.  

      
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN   
HANKINNAT JA VÄHENNYKSET 31.12.21 31.12.20    
Miljoonina euroina       

       
Kirjanpitoarvo kauden alussa  824,9 885,0    
Lisäykset  121,9 151,3    
Vähennykset -9,9 -13,0    
Poistot ja arvonalentumiset -97,5 -99,8    
Siirrot erien välillä -7,6 -8,0    
Muut muutokset 2,4 1,6    
Muuntoerot 36,7 -92,2    
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 870,9 824,9    
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VASTUUSITOUMUKSET 31.12.21 31.12.20   

Miljoonina euroina      
      
Omasta velasta      
Pantit 6,3 5,7   

      
Muut omat vastuut      
Takaukset 3,1 3,7        
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN     
KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT 31.12.21   31.12.20   

 Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä 
Miljoonina euroina arvo arvo arvo arvo 

RAHOITUSVARAT       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti       

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät       
johdannaiset 14,9 14,9 19,6 19,6 

Suojauksiksi määritetyt       
johdannaiset* 3,8 3,8 0,3 0,3 

Noteeraamattomat sijoitukset 2,6 2,6 2,4 2,4 

Jaksotettuun hankintamenoon       
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,8 4,3 5,2 4,7 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 360,7 361,0 321,9 322,3 

Rahamarkkinainstrumentit 50,0 50,0 - - 

Käteinen raha ja pankkitilit 335,9 335,9 504,2 504,2 

Käypään arvoon muiden laajan       
tuloksen erien kautta       

Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,2 0,2 0,3 0,3 

Rahoitusvarat yhteensä 772,9 772,8 853,8 853,8 

       
RAHOITUSVELAT       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti       

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät       
johdannaiset 5,9 5,9 6,1 6,1 

Suojauksiksi määritetyt       
johdannaiset* 1,9 1,9 3,9 3,9 

Jaksotettuun hankintamenoon       
Korolliset rahoitusvelat 129,3 131,4 332,3 334,9 

Ostovelat ja muut velat 172,6 172,6 98,1 98,1 

Rahoitusvelat yhteensä 309,7 311,8 440,4 442,9 

     
* Käyvän arvon muutosten kirjaamisessa sovelletaan suojauslaskennan mukaista suojaussuhteen kirjanpitokäsittelyä. 

     
Kaikki käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat erät lukuun ottamatta noteeraamattomia sijoituksia 

on luokiteltu käyvän arvon hierarkian tasoon 2 ja eriin kuuluvat konsernin johdannaissopimukset. Näiden 
instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä käytetään yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden 
syöttötiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Käyvän arvon hierarkian 
eri tasojen välillä ei ole ollut siirtoja. 
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JOHDANNAISSOPIMUKSET 31.12.21 31.12.20 

Miljoonina euroina    

    
KORKOJOHDANNAISET    
Koronvaihtosopimukset    

Nimellisarvo 100,0 100,0 

Käypä arvo -1,9 -3,6 

    
VALUUTTAJOHDANNAISET    
Valuuttatermiinit    

Nimellisarvo 426,5 391,6 

Käypä arvo -2,2 -2,5 

Valuuttaoptiot, ostetut    
Nimellisarvo 17,7 12,9 

Käypä arvo 0,1 0,2 

Valuuttaoptiot, asetetut    
Nimellisarvo 35,3 15,3 

Käypä arvo -0,1 -0,1 

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset    
Nimellisarvo 75,0 75,0 

Käypä arvo 11,1 15,9 

    
SÄHKÖJOHDANNAISET    
Sähkötermiinit    

Nimellisarvo 5,2 4,9 

Käypä arvo 3,8 0,0 

   

   
LIIKETOIMINTOJEN YHDISTYMISET   

   
Kuluvalla kaudella ei ole toteutettu liiketoimintojen yhdistymisiä.  
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IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET       

Miljoonina euroina    

    
Vaikutukset taseella 31.12.21 31.12.20  

     
Käyttöomaisuus     
Käyttöoikeusomaisuuserät 153,5 152,0  
Yhteensä 153,5 152,0  

     
Oma pääoma ja Velat     
Pitkäaikainen velka 118,5 129,3  
Lyhytaikainen velka 39,4 25,4  
Yhteensä 157,9 154,7  

     
Vaikutukset tuloslaskelmalla 1-12/21 1-12/20 Muutos % 

     
Peruutetut vuokrat 39,6 31,3 26,3 

Poistot -37,6 -29,5 -27,8 

Rahoituskulut -4,0 -3,0 -32,0 

Yhteensä -2,0 -1,1 -79,2 
 


