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 Liikevaihto 36,6 Me (98,5 Me) laski 63 %. Merkittävä lasku johtui markkinatilanteesta. 
 Liiketulos oli -9,7 Me (+6,3 Me) ja tulos ennen veroja oli -9,9 Me (+6,9 Me). 
 Osakekohtainen tulos oli -2,03 euroa (+1,18 e). 
 Uusien tilausten määrä 35 Me (67 Me) ja tilauskanta katsauskauden lopussa 22 Me (24 

Me) olivat alhaiset. 
 Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 ei jaeta osinkoa.  
 Vuonna 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä 

vuodesta. Positiivisen tuloksen saavuttaminen riippuu ensimmäisen vuosipuoliskon uusi-
en tilausten määrästä. 

 
 
TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: HEIKKOJA MERKKEJÄ PAREMMASTA  
 
 
Viimeinen vuosineljännes jäi liikevaihdolla 
mitattuna viime vuoden heikoimmaksi ja 
koko vuoden osalta liikevaihtomme laski  
63 prosenttia. Tilauskantamme ehti käydä 
ennätyksellisen alhaalla vielä joulukuun 
alussa. Vastasimme liikevaihdon laskuun 
henkilöstöä koskevilla sopeutustoimenpiteil-
lä ja muilla kustannussäästöillä. Kustannus-
säästöissä saavutimme tavoitteemme, joita 
asettaessa pidimme kustannusten säästä-
misen rinnalla tärkeänä varmistaa osaami-
sen ja toimituskyvyn säilymisen. Henkilös-
tökulut alenivat edellisestä vuodesta  
6,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut 
kulut 3,5 miljoonaa euroa. Kysynnän hilje-
nemisen vaikutus tulokseen ylitti kuitenkin 
sopeutustoimenpiteillä saavutetut kustan-
nussäästöt ja koko vuoden kannattavuu-
temme oli heikko.  
 
Läpi vuoden jatkuneiden sopeutustoimenpi-
teiden rinnalla toteutimme runsaasti uudis-
tuksia kilpailukykymme parantamiseksi ja 
toimintamme tehostamiseksi. Viimeisellä 
vuosineljänneksellä jatkoimme aikaisemmin 
aloittamaamme organisaatiouudistusta yh-
distämällä projektitoimitusten ja teknolo-
giapalveluiden operatiiviset resurssit. Näin 
varmistamme osaamisemme joustavan 
käytön erilaisiin asiakastarpeisiin kulloisen-
kin kysyntätilanteen mukaan. Päätimme 
myös jatkaa Pohjois-Amerikan toiminto-
jemme sopeuttamista paremmin vastaa-
maan nähtävissä olevaa kysyntää. Pohjois-
Amerikassa pienennämme organisaatio-
tamme ja keskitymme tuotteisiin, joilla au-
tamme asiakkaitamme tehostamaan toi-
mintaansa tuotantokapasiteetin kasvatta-
misen sijasta. Kanadan yksikkömme muut-

taa myös uusiin, uudistettua toimintamalli-
amme palveleviin toimitiloihin. 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä saimme 
enemmän tilauksia kuin yhteensä kolmen 
aikaisemman vuosineljänneksen aikana. 
Uhkaavasti heikentyneeseen tilauskan-
taamme toi piristystä pitkään vireillä olleen 
Brjanskij Fanernyi Kombinatin uuden vane-
ritehdashankkeen käynnistyminen Venäjäl-
lä, jossa asiakas valitsi yhteistyökump-
panikseen Rauten. Myös tammikuussa 
saimme tilauskantaamme merkittävän tila-
uksen Aasia-Tyynenmeren alueelta. En kui-
tenkaan vielä näiden tilausten perusteella 
tee sitä johtopäätöstä, että heikko markki-
natilanne olisi Rauten kohdalta jo ohi. 
Olemme investointihyödykkeiden toimitta-
jana tyypillisesti päässeet hyödyntämään 
maailmanmarkkinatilanteen paranemista 
myöhemmin kuin useat muut toimialat. 
Asiakkaiden uusien investointipäätösten 
ajoittuminen, toteutuminen ja tilauskan-
tamme kehittyminen näiden tilausten jäl-
keen on siis edelleen vaikeasti ennustetta-
vissa. 
 
Alkuvuoden aikana parantunut tilauskan-
tamme antaa kuitenkin paremmat lähtö-
kohdat vuodelle 2010 kuin mihin vielä muu-
tamia kuukausia sitten varauduimme. Asi-
akkaidemme markkinatilanne ei vielä ole 
palautunut normaalille tasolle, mikä näkyy 
edelleen Rauten tuotteiden ja palveluiden 
kysynnässä. Yleisen taloustilanteen para-
neminen tulee vaikuttamaan Rauten tuot-
teiden kysyntään vasta viiveellä. Alkanut 
vuosi tulee edelleen olemaan Rautelle haas-
teellinen. Alhaisesta vertailutasosta johtuen 
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ennakoimme kasvumme liikevaihdon kas-
vuprosentilla mitattuna näyttävän voimak-
kaalta, mutta kannattavuutemme ei tule 
vielä vuoden 2010 aikana nousemaan ta-
voittelemallemme tasolle.  
 
Kiitän asiakkaitamme siitä luottamuksesta, 
jota olette Rautelle osoittaneet toimiessan-
ne itsekin erittäin vaikeassa markkinatilan-
teessa. Parhaat kiitokseni kaikille rautelai-
sille hyvästä työstä erittäin vaikeassa tilan-
teessa ja ymmärtävästä suhtautumisesta 
kipeiden sopeuttamistoimenpiteiden toteu-
tuksessa. Kiitän myös yhteistyökumppanei-
tamme ja sidosryhmiämme menneestä 
vuodesta. Rauten liiketoiminnan vaikeudet 
ovat aiheuttaneet haasteita myös monille 
teistä. Tästä meillä on vain yksi suunta, yh-
dessä ylöspäin. 
 
 
RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 
1.1.-31.12.2009 
 
 
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne 
 
Vuosi 2009 oli Rauten asiakasteollisuuksille 
haasteellinen kaikilla markkina-alueilla. In-
vestointihyödykkeissä käytettävien puule-
vytuotteiden valmistajina vaneri- ja LVL-
teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilu-
palkki) ovat voimakkaasti riippuvaisia ra-
kentamisen, asumiseen liittyvän kulutuk-
sen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan 
suhdanteista. Yleisestä taloudellisesta taan-
tumasta sekä erityisesti rakentamisen ja 
kuljetusvälineteollisuuden vaikeasta tilan-
teesta johtuen puulevytuotteiden kysyntä 
pysyi alhaisella tasolla kaikilla tärkeillä 
markkina-alueilla. Pääosa tehtaista sopeutti 
tuotantoaan alentuneeseen kysyntään te-
kemällä lyhennettyä työviikkoa ja toteutta-
malla eripituisia seisokkeja. Huonoiten kan-
nattavia ja vähiten tehokkaita tehtaita on 
suljettu pysyvästi.  
 
Puutuoteteknologian ja teknologiapal-
veluiden kysyntä 
 
Puulevytuotteiden alhaisesta kysynnästä ja 
epävarmoista markkinanäkymistä johtuen 
vaneriteollisuuden investointiaktiviteetti oli 
erittäin alhaisella tasolla kaikilla markkina-

alueilla. Investointipäätökset useilla mark-
kina-alueilla pitkään vireillä olleista tehdas-
laajuisista, uuden kapasiteetin rakentami-
seen tähtäävistä hankkeista siirtyivät edel-
leen. Rakentamisen aktiivisuudesta riippu-
vaisen LVL-teollisuuden investoinnit olivat 
erittäin alhaisella tasolla kaikilla markkina-
alueilla. 
 
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkui 
Rautelle tärkeillä kehittyvillä markkinoilla ja 
ennen kaikkea pitkäaikaisen rahoituksen 
saatavuus, vakuusvaatimukset, hinta ja 
muut ehdot rajoittivat investointeja. Rahoi-
tusmarkkinoiden tilanne oli myös pääasialli-
nen este olemassa olevien laitosten tehos-
tamiseen tähtäävien modernisointien to-
teuttamiselle. Alentuneesta tuotantokapasi-
teetin käyttöasteesta johtuen myös kun-
nossapidon ja varaosapalveluiden kysyntä 
laski alhaiselle tasolle kaikilla markkina-
alueilla. 
 
 
UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 
 
Rauten liiketoiminta muodostuu projekti-
toimituksista ja teknologiapalveluista puu-
tuoteteollisuudelle. Projektitoimituksiin kuu-
luvat kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat se-
kä yksittäiset koneet ja laitteet. Teknolo-
giapalveluihin kuuluvat kunnossapito, vara-
osapalvelut, modernisoinnit, konsultointi, 
koulutus ja kunnostetut koneet. 
 
Vuoden 2009 aikana saatujen uusien tilaus-
ten määrä jäi 35 miljoonaan euroon  
(67 Me). Tilausten määrän voimakas lasku 
johtui asiakasteollisuuksien heikentyneestä 
markkinatilanteesta ja suurten, tehdaslaa-
juisten hankkeiden siirtymisestä. Investoin-
tipäätösten siirtymisen arvioidaan johtuvan 
vanerin ja LVL:n kysynnän laskusta ja in-
vestointien rahoituksen vaikeutumisesta.  
 
Projektitoimitusten osuus uusista tilauksista 
vuonna 2009 oli 19 miljoonaa euroa  
(44 Me). Niistä kohdistui Venäjälle 87 pro-
senttia (32 %) ja Eurooppaan 10 prosenttia 
(58 %). Muiden markkina-alueiden osuus 
oli 3 prosenttia (10 %). Merkittävin yksit-
täinen uusi tilaus oli joulukuussa voimaan-
astunut 12 miljoonan euron kauppa vaneri-
tehtaan tuotantokoneista Venäjälle. Tekno-
logiapalveluiden osuus uusista tilauksista 
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vuonna 2009 oli 16 miljoonaa euroa  
(23 Me). 
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä uusien 
tilausten määrä oli 19 miljoonaa euroa  
(9 Me)ja tilauskanta nousi 11 miljoonalla 
eurolla (-8 Me). 
  
Tilauskanta vuoden lopussa 22 miljoonaa 
euroa (24 Me) oli edelleen alhaisella tasolla. 
 
 
KILPAILUASEMA 
 
Konsernin kilpailuasemassa ei ole vuoden 
2009 aikana tapahtunut merkittävää muu-
tosta. Asiakkaat arvostavat toimitus- ja 
palvelukyvyn varmistamiseen tähtäävissä 
strategisissa investoinneissaan toimittajan 
kokonaisosaamista ja vahvaa teknologian 
kehitystä. Asiakkaiden toimittajavalinnoissa 
Rauten teknologian tarjoamilla kilpailueduil-
la on suuri merkitys. 
 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Konsernin liikevaihto 36,6 miljoonaa euroa 
(98,5 Me) laski 63 prosenttia vuodesta 
2008. Liikevaihdon merkittävä lasku johtui 
alhaisesta uusien tilausten määrästä. Vii-
meisen vuosineljänneksen liikevaihto 7,7 
miljoonaa euroa (18,6 Me) oli vuoden alhai-
sin. 
 
Liikevaihto muodostui kokonaisuudessaan 
puutuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvis-
ta projektitoimituksista ja teknologiapalve-
luista. 
 
Projektitoimitusten liikevaihto 22 miljoonaa 
euroa (73 Me) laski 70 prosenttia edellises-
tä vuodesta ja sen osuus koko liikevaihdos-
ta laski 60 prosenttiin (74 %). Vaneriteolli-
suuden osuus projektitoimitusten liikevaih-
dosta oli 98 prosenttia (99 %). 
 
Teknologiapalveluiden liikevaihto 15 miljoo-
naa euroa (25 Me) laski 40 prosenttia edel-
lisestä vuodesta ja sen osuus liikevaihdosta 
nousi 40 prosenttiin (26 %). Liikevaihdon 
laskuun vaikuttivat vaneri- ja LVL-
teollisuuden alentuneet käyttöasteet ja 
usean asiakastehtaan sulkeminen.  
 

Vuoden 2009 suurimmaksi markkina-
alueeksi nousi Eurooppa, jonka osuus liike-
vaihdosta oli 45 prosenttia (48 %). Venäjän 
osuus liikevaihdosta oli 31 prosenttia (35 
%) ja Etelä-Amerikan 11 prosenttia (4 %). 
Pohjois-Amerikan osuus laski 7 prosenttiin 
(10 %). Muiden markkina-alueiden osuus 
oli 6 prosenttia (3 %).  
 
 
TULOS JA KANNATTAVUUS 
 
Vuoden 2009 konsernin liiketulos (IFRS) 
laski -9,7 miljoonaan euroon (+6,3 Me) ja 
liiketulos -26 prosenttiin liikevaihdosta  
(6 %). Liikevaihdon merkittävä lasku hei-
kensi liiketulosta ja liiketulosprosenttia so-
peutustoimenpiteistä huolimatta. 
 
Pohjois-Amerikan voimakkaasti heikenty-
neeseen markkinatilanteeseen sopeutumi-
seksi päätettiin lokakuussa uudelleenjärjes-
telyistä Rauten Kanadan tytäryhtiössä. Jär-
jestelyistä on kirjattu vuonna 2009 kerta-
luonteisia kuluja 0,8 miljoonaa euroa.  
 
Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat -
0,2 miljoonaa euroa (+0,5 Me). Konsernin 
tulos ennen veroja oli -9,9 miljoonaa euroa 
(+6,9 Me) ja tilikauden tulos oli 8,1 miljoo-
naa euroa tappiollinen (+4,7 Me voitolli-
nen). Konsernin laaja tulos oli -8,4 miljoo-
naa euroa (+5,0 Me). 
 
Osakekohtainen tulos oli -2,03 euroa osa-
ketta kohti (+1,18 e/osake). Tulokseen 
osaketta kohti ei ole kohdistunut laimenta-
via eriä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -22 
prosenttia (+19 %) ja oman pääoman tuot-
to oli -28 prosenttia (+14 %). 
 
Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos oli 
vuoden heikoin -3,3 miljoonaa euroa (+0,2 
Me). Tulos osaketta kohti oli -0,72 euroa 
(+0,04 e). Alhaisen liikevaihdon lisäksi vuo-
sineljänneksen kannattavuutta heikensivät 
uudelleenjärjestelykulut 0,8 miljoonaa eu-
roa.  
 
 
RAHAVIRTA JA TASE 
 
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana 
koko vuoden. Konsernin rahavarat ylittivät 
tilikauden lopussa korolliset velat 9,4 mil-
joonalla eurolla (10,6 Me). Omavaraisuus-
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aste oli tilikauden päättyessä 46 prosenttia 
(61 %) ja gearing oli -41 prosenttia  
(-31 %).  
 
Konsernin rahavarat, sisältäen käypään ar-
voon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvarat, olivat tilikauden lopussa 27,9 mil-
joonaa euroa (21,1 Me). Rahavarojen muu-
tos tilikauden aikana oli 6,8 miljoonaa eu-
roa positiivinen (9,8 Me). Liiketoiminnan 
rahavirta oli tappiollisesta liiketuloksesta 
huolimatta 5,6 miljoonaa euroa positiivinen 
(+6,9 Me) johtuen nettokäyttöpääoman 
alenemisesta. Investointien rahavirta oli -
0,9 miljoonaa euroa (-3,1 Me). Rahoituksen 
rahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa positiivi-
nen (+6,0 Me) sisältäen TyEL-lainan va-
kuusjärjestelyihin liittyvän vakuustalletuk-
sen 3 miljoonaa euroa, uuden TyEL-lainan 
10 miljoonaa euroa, TyEL-lainojen lyhen-
nykset 2 miljoonaa euroa sekä vuoden 
2008 osinkojen maksun 2,8 miljoonaa eu-
roa.  
 
Raute Oyj on varautunut konsernin käyttö-
pääomatarpeiden kasvuun ja mahdollisiin 
rahan saatavuuden häiriötilanteisiin otta-
malla joulukuussa 10 miljoonan euron suu-
ruisen TyEL-lainan. Laina on kiinteäkorkoi-
nen ja laina-aika on viisi vuotta. Uusi laina 
nosti korollisen vieraan pääoman tilikauden 
lopussa yhteensä 18,5 miljoonaan euroon 
(10,5 Me)ja sen vaikutus omavaraisuusas-
teeseen oli -11 prosenttiyksikköä. 
 
Konsernin taseen loppusumma oli vuoden 
lopussa 57,4 miljoonaa euroa (60,2 Me). 
Taseen erien ja niistä laskettavien tunnus-
lukujen muu vaihtelu johtuu projektiliike-
toiminnalle luonteenomaisesta asiakkaiden 
maksuerien ja projektitoimitusten kustan-
nuskertymien eriaikaisuudesta. 
 
Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritys-
todistusohjelma, jonka puitteissa se voi las-
kea liikkeelle alle vuoden pituisia yritysto-
distuksia. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä 8 mil-
joonan euron käyttämättömät kahdenkeski-
set luottojärjestelysopimukset kahden eri 
pohjoismaisen pankin kanssa.  
 
 
LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT 
 
Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 
31.12.2009 lainasaamisia tytäryhtiöiltään 

Raute Canada Ltd.:ltä 1 115 tuhatta Kana-
dan dollaria ja Raute Service LLC:ltä 355 
tuhatta euroa. Raute Oyj:llä oli 100 tuhan-
nen euron velka Rauten sairauskassalle. 
Muut vastuut on esitetty tämän tiedotteen 
numero-osassa. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT SE-
KÄ INVESTOINNIT 
 
Rauten tavoitteena on olla alansa johtava 
teknologiatoimittaja ja panostaa voimak-
kaasti erityisesti vanerin ja LVL:n valmis-
tusteknologian sekä näitä tukevan auto-
maation ja instrumentoinnin, erityisesti ko-
nenäön, sovellutusten jatkuvaan tutkimuk-
seen ja kehittämiseen. 
 
Vuonna 2009 konsernin tutkimus- ja kehit-
tämismenot 2,5 miljoonaa euroa olivat 6,7 
prosenttia liikevaihdosta (4,4 Me / 4,4 % 
liikevaihdosta). Tuotekehitys painottui uu-
siin tuoteratkaisuihin, joilla on nopea ta-
kaisinmaksuaika asiakkaalle ja joilla asiak-
kaat voivat ilman mittavia investointeja te-
hostaa tuotantoaan parantamalla puuraaka-
aineen saantoa, vähentämällä liiman ja li-
säaineiden kulutusta sekä säästämällä 
energiaa ja työvoimakuluja. 
 
Konsernin investointien kokonaismäärä oli 
1,1 miljoonaa euroa (3,2 Me). Suurin yksit-
täinen investointi oli avarruskoneen uudis-
taminen 0,5 miljoonaa euroa Nastolan pää-
tuotantoyksikössä. Kokonaisinvestointeihin 
sisältyi aktivoituja kehittämismenoja 0,1 
miljoonaa euroa (0,7 Me). Muut investoinnit 
olivat tietojärjestelmä- ja korvausinvestoin-
teja. 
 
 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Organisaatiota ja toimintatapoja kehitettiin 
vuoden 2009 aikana vastaamaan muuttu-
neen toimintaympäristön uusiin haasteisiin. 
Myynti- ja muut asiakaspalvelutoiminnot 
organisoitiin asiakkuuksittain nimetyiksi 
tiimeiksi, joilla on kyseiseen asiakkuuteen 
 
tai markkina-alueeseen liittyvää erityis-
osaamista. Asiakaspalvelun tueksi otettiin 
käyttöön Rauten tarpeisiin kehitetty asia-
kaskannanhallintajärjestelmä, joka tehostaa 
asiakaspalveluun liittyvän tiedon hallintaa 
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konsernin sisällä. Projektitoimitusten ja 
teknologiapalveluiden operatiiviset resurssit 
yhdistettiin saman johdon alaisuuteen, mi-
kä mahdollistaa osaamisen ja resurssien 
joustavamman käytön eri kuormitustilan-
teissa.  
 
Pohjois-Amerikan toiminnot organisoitiin 
vastaamaan nykyistä markkinatilannetta 
sekä tulevia kasvu- ja kehitysmahdollisuuk-
sia. Kanadassa toimivan yksikön nykyiset 
toimitilat on päätetty myydä ja siirtyä uu-
siin, valittua toimintamallia paremmin vas-
taaviin toimitiloihin vuoden 2010 aikana. 
Samalla parannetaan tuottavuutta ja ly-
hennetään toimitusaikoja modernisoimalla 
tuotantoa.  
 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstön määrä vuoden 2009 
lopussa oli 524 (573) henkilöä. Henkilöstös-
tä oli Suomen yhtiöiden osuus 77 prosenttia 
(77 %), Pohjois-Amerikan yhtiöiden osuus 
14 prosenttia (13 %), Kiinan osuus 6 pro-
senttia (7 %) ja muiden myynti- ja huolto-
yhtiöiden osuus 3 prosenttia (3 %). 
 
Koko konsernin henkilöstöä koskivat erimit-
taiset lomautukset ja muut sopeutusjärjes-
telyt. Konsernin henkilöstön määrä kokoai-
kaisiksi työntekijöiksi muutettuna oli kes-
kimäärin 419 (569).  
 
Raute Oyj:n hallitus päätti 22.3.2006 osa-
kepohjaisesta kannustusjärjestelmästä 
(2006). Järjestelmän tuotto perustui kon-
sernin liikevoittoon vuosilta 2006–2008 ja 
hallituksen arvioon strategian toteutumises-
ta. Kannustusjärjestelmään kuuluivat kon-
sernin johtoryhmä, yhteensä 5 henkilöä ja 
12 muuta avainhenkilöä. Palkkio on mak-
settu sekä osakkeina että rahana tilikaudel-
la 2009. Rahaosuus oli tarkoitettu palkkiois-
ta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten 
maksujen maksamiseen. Osakkeisiin liittyy 
kahden vuoden luovutuskielto, joka päättyy 
28.3.2011. 
 
Konserni on jatkanut osaamisen kehittämis-
tä ja henkilöstön sitouttamista heikosta 
kannattavuudesta huolimatta. Henkilöstön 
koulutukseen investoitiin yhteensä 2 pro-
senttia palkkasummasta (2 %). Joulukuus-
sa tehdyn henkilöstökyselyn tulokset olivat 

samalla tasolla kaksi vuotta sitten tehdyn 
kyselyn kanssa ja esimiestyön osalta jopa 
lievästi parantuneet vaikeasta työllisyysti-
lanteesta huolimatta. 
 
 
YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ 
 
Ympäristö on yksi Rauten toimintaa ohjaa-
vista arvoista. Raute pyrkii systemaattisesti 
kehittämään tuotteidensa ja palveluidensa 
ympäristömyötäisyyttä sekä vähentämään 
oman toimintansa ympäristövaikutuksia. 
Konserni noudattaa hyvän yrityskansalai-
suuden periaatetta ottaen huomioon luon-
non ja sen suojelemisen sekä ympäröivän 
yhteiskunnan toimintatavat kunnioittaen 
paikallisia kulttuureja. 
 
Rauten toiminnan merkittävin vaikutus ym-
päristölle on välillinen ja syntyy Rauten 
teknologian käytöstä puutuoteteollisuuden 
tuotantoprosesseissa. Rauten kehittämän 
teknologian avulla puutuoteteollisuus voi 
vähentää oman toimintansa aiheuttamaa 
ympäristörasitusta merkittävästi muun mu-
assa tehokkaamman puuraaka-aineen, lisä-
aineiden ja energian käytön kautta. 
 
Konsernin omassa toiminnassa ei nähdä 
merkittäviä ympäristöriskejä, joilla saattaisi 
olla välitöntä vaikutusta konsernin liiketoi-
mintaan tai taloudelliseen asemaan. Tuo-
tantoyksiköissä Nastolassa ja Jyväskylässä 
ympäristöasioita hallinnoidaan sertifioidun 
ympäristöjärjestelmän mukaan. Kanadan 
tuotantoyksikössä suoritetaan määräajoin 
ulkopuolisen arvioijan tekemä ympäristö-
kartoitus. Myös yhteistyökumppani- ja ali-
hankkijaverkoston toiminta ja eettiset peri-
aatteet tarkastetaan järjestelmällisesti. 
 
Rauten omassa tuotannossa pyritään jatku-
vasti vähentämään energiankulutusta ja 
jätemääriä sekä kehittämään työympäris-
töä. 
 
 
LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELUT 
 
Konsernin liikevaihto ja käyttöpääoma vaih-
televat vuosineljänneksittäin johtuen erilai-
sista projektitoimituksista ja niiden ajoittu-
misesta. Liiketoimintaan ei liity säännön-
mukaista kausivaihtelua. 
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RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
LIIKETOIMINTARISKIT 
 
Konsernin merkittävimmiksi liiketoiminta-
riskeiksi on tunnistettu talouden suhdanne-
kierrosta johtuva kysynnän vaihtelu sekä 
toimitus- ja teknologiariskit. 
 
Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeu-
denkäyntejä tai muita keskeneräisiä riita-
asioita eikä konsernin toimintaan liity mui-
takaan hallituksen tiedossa olevia juridisia 
riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yri-
tyksen toiminnan jatkuvuuteen.  
 
Suhdannekierron vaihteluiden vaikutus 
liiketoimintaan 
 
Konsernin liiketoiminnalle on luonteen-
omaista asiakasteollisuuksien investointiak-
tiviteetin vaihtelusta johtuva suhdanne-
herkkyys. Projektitoimitusten syklisyyden 
vaikutusta konsernin tulokseen lievenne-
tään kasvattamalla systemaattisesti tekno-
logiapalvelujen osuutta, kehittämällä ali-
hankintaverkostoa ja keskittymällä itse 
omaan ydinosaamiseen. Pitkällä aikavälillä 
konsernin kasvumahdollisuuksia lisätään ja 
suhdannekierron vaihteluiden vaikutusta 
tasataan kehittämällä liiketoimintaa mark-
kina-alueilla, joilla nykyinen markkinaosuus 
on pieni, sekä kehittämällä tuotteita koko-
naan uusille asiakasryhmille. 
 
Epävarmuus maailmantalouden ja rahoi-
tusmarkkinoiden kehityksestä ylläpitää 
edelleen lähiajan riskejä ja niiden kaikkia 
vaikutuksia on vaikea ennustaa. Rahoituk-
sen saatavuus, kiristyneet vakuusehdot ja 
rahoituksen hinta vaikeuttavat yritysrahoi-
tusta ja nostavat rahoituskustannuksia, mi-
kä heikentää konsernin lähiajan markki-
nanäkymiä ja vaikuttaa konsernin vasta-
puoliriskiin. 
 
Toimitus- ja teknologiariskit 
 
Konsernin liiketoiminnasta pääosa muodos-
tuu erityyppisistä projektitoimituksista, joi-
hin sisältyy aina riskejä johtuen mm. kun-
kin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotanto-
menetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä 
räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja neu-
votteluvaiheessa joudutaan ottamaan riske-
jä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä 

tekemään arvioita toteutuksen kustannuk-
sista. Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, 
kustannus- sekä kapasiteettiriskejä halli-
taan sertifioidun laatujärjestelmän mukaisil-
la projektihallinnan menettelyillä. 
 
Raute panostaa tuotekehitykseen ja kehit-
tää jatkuvasti uutta teknologiaa voidakseen 
tarjota ratkaisuja asiakkaiden lisääntyviin 
tarpeisiin. Uusien ratkaisujen toimivuus ja 
kapasiteetti voidaan todentaa täysimittai-
sesti vasta tuotanto-olosuhteissa ensim-
mäisten asiakastoimitusten yhteydessä. 
Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuk-
sen ehdoissa sekä rajoittamalla samanai-
kaisten ensitoimitusten määrää. 
 
RAHOITUSRISKIT 
 
Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan 
merkittävimmiksi rahoitusriskialueiksi on 
tunnistettu asiakkaisiin ja sijoitustoiminnan 
vastapuoliin liittyvät luottotappioriskit sekä 
valuuttakurssiriski. Asiakkaiden maksuky-
kyyn liittyvä luottotappioriski on enintään 
se määrä sitoviin sopimuksiin liittyviä avoi-
mia maksuja, joita ei ole katettu pankkita-
kuilla, rembursseilla tai muilla vakuuksilla. 
Konsernin likvidit varat ovat pääosin suo-
malaisissa ja ruotsalaisissa pankeissa. Kon-
sernin valuuttariskit muodostuvat ulkomaan 
valuuttamääräisistä myynneistä ja ostoista 
sekä tase-eristä (transaktioriski) sekä sijoi-
tuksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin (translaa-
tioriski). Konsernin päävaluutta on euro. 
Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheu-
tuvat Kanadan dollarista (CAD) ja Yhdysval-
tain dollarista (USD). Konsernin kilpailuky-
vyn ja kannattavuuden kannalta muita seu-
rattavia valuuttoja ovat Venäjän rupla 
(RUB) ja Kiinan yuan (CNY). 
 
Konserni altistuu lisäksi maksuvalmiusriskil-
le ja korko- ja hintariskeille. 
 
Konserni on varautunut projektiliiketoimin-
taan sitoutuvan käyttöpääoman vaihteluihin 
ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriöti-
lanteisiin ottamalla pitkäaikaista TyEL-
lainaa. Yhtiön lainat ovat kiinteäkorkoisia. 
Konsernin korkoriski kohdistuu pääosin lik-
vidien varojen tuottotasoon. Likvidit varat 
ovat pääosin suomalaisissa ja ruotsalaisissa 
pankeissa. 
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VAHINKORISKIT 
 
Konsernin merkittävimmiksi vahinkoriskeik-
si on tunnistettu tulipalo sekä vakava kone- 
tai tietojärjestelmärikkoontuminen Nastolan 
päätuotantoyksikössä, jonne koko konser-
nin avainteknologian tuotanto- sekä suun-
nittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjes-
telmät on keskitetty. Tulipalo tai vakava 
konerikko voi aiheuttaa merkittäviä omai-
suus- ja keskeytysvahinkoja. Konserni pyr-
kii suojautumaan tällaisilta riskeiltä arvioi-
malla toimitilojaan ja prosessejaan riskien-
hallinnan kannalta ja pitämällä yllä vara-
suunnitelmia. Konserni tarkistaa säännölli-
sesti vakuutuksensa osana riskien koko-
naishallintaa. Vakuutuksilla pyritään katta-
maan kaikki ne riskit riittävällä suojausta-
solla, jotka on taloudellisesti tai muista 
syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla.  
 
RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 
Konsernissa on hallituksen hyväksymä ris-
kienhallintapolitiikka. Hallitus on määritellyt 
konsernin yleisen riskiasenteen ja hyväksy-
nyt riskienhallintapolitiikan yleisellä tasolla. 
Hallitus hoitaa myös tarkastusvaliokunnan 
tehtäviä. Tässä roolissa hallitus vastaa si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä ja niiden tehokkuuden valvonnas-
ta.  
 
Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan pe-
riaatteiden toteutumisen valvonnasta koko 
konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimi-
tusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johto-
ryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta 
vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Riskien-
hallinnan koordinoinnista vastaa talousjoh-
taja. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja rapor-
toivat hallitukselle säännöllisesti merkittä-
vistä riskeistä. 
 
Konsernissa ei ole erillistä sisäisen tarkas-
tuksen organisaatiota.  
 
 
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄR-
JESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVER-
NANCE STATEMENT) 
 
Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen 
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 pykälän 
ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
20.10.2008 antaman Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisen 
selvityksen Raute Oyj:n hallinnointi- ja oh-
jausjärjestelmästä. Selvitys on laadittu toi-
mintakertomuksesta erillisenä kertomukse-
na ja se julkaistaan 9.3.2010 yhdessä vuo-
sikertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa yh-
tiön internet-sivuilla www.raute.fi. 
 
 
KONSERNIRAKENNE 
 
Konsernin juridisessa rakenteessa ei tapah-
tunut olennaisia muutoksia vuoden 2009 
aikana. 
 
 
OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Raute Oyj:n osakkeenomistajien määrä oli 
vuoden alussa 1.528 ja katsauskauden lo-
pussa 1.820. K-sarjan osakkeita omistaa 46 
yksityishenkilöä (46). Johdon omistusosuus 
oli 4,9 prosenttia (4,7 %) yhtiön osakkeista 
ja 9,1 prosenttia (9,1 %) äänimäärästä. 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 
2,3 prosenttia (2,4 %). 
 
Yhtiö ei saanut vuoden 2009 aikana lipu-
tusilmoituksia. 
 
 
TILINTARKASTAJAT 
 
Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 2.4.2009 valittiin tilintarkastajiksi edel-
leen KHT-tilintarkastajat Anna-Maija Simola 
ja Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 
 
 
HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA 
 
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3-5 
hallituksen jäsentä. 
 
Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 2.4.2009 hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapu-
heenjohtajaksi tutkija Sinikka Mustakallio ja 
hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki,  
DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio ja 
DI Panu Mustakallio. 
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Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvis-
taa hänen toimisuhteensa ehdot palkka-
etuineen. 
 
Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi teknii-
kan lisensiaatti Tapani Kiiski. Hänet on ni-
mitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 
16.3.2004. Toimisopimuksessa sovittu irti-
sanomisaika on kuusi kuukautta ja erokor-
vauksena maksetaan kuuden kuukauden 
palkkaa vastaava summa. 
 
Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallituk-
selle tai toimitusjohtajalle tavanomaisesta 
poikkeavia toimivaltuuksia. 
 
Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osake-
pääoman korottamista koskevat päätökset 
tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain 
säännösten mukaisesti. 
 
 
JOHTORYHMÄ 
 
Konsernin johtoryhmässä jatkoivat puheen-
johtajana Tapani Kiiski ja jäseninä talous-
johtaja Arja Hakala, operaatio- ja teknolo-
giajohtaja Petri Strengell, teknologiapalve-
luliiketoiminnoista vastaava johtaja Timo 
Kangas sekä Rauten Pohjois-Amerikan yhti-
öiden toiminnoista vastaava johtaja ja Poh-
jois-Amerikan yhtiöiden toimitusjohtaja 
Bruce Alexander. 
 
 
OSAKKEET 
 
Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 
vuoden 2009 lopussa oli 4.004.758 kappa-
letta, joista K-sarjan osakkeita (kanta-
osake, 20 ääntä/osake) oli 991.161 kappa-
letta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) 
oli 3.013.597 kappaletta. Osakkeiden ni-
mellisarvo on kaksi euroa. K-sarjan ja A-
sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osin-
koihin ja yhtiön varoihin. 
 
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan 
osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä 
esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy  
K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, 
on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava sii-
tä hallitukselle kirjallisesti ja muilla  
K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla 
on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 
4. pykälässä mainituin ehdoin.  

Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupan-
käyntitunnus on RUTAV. Vuoden 2009 aika-
na osakevaihto oli 454.798 kappaletta 
(392.693 kpl)ja yhteensä 3.316 tuhatta eu-
roa (4.854 tuhatta euroa). Vaihdettu määrä 
vastasi 15 prosenttia (13 %) pörssinotee-
rattujen A-sarjan osakkeiden määrästä.  
A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 7,29 eu-
roa (12,37 e). Vuoden korkein noteeraus oli 
8,90 euroa ja alin 6,50 euroa.  
 
Yhtiön koko markkina-arvo vuoden 2009 
lopussa oli 29,9 miljoonaa euroa (25,6 Me), 
jossa arvossa K-sarjan osakkeet on arvos-
tettu A-sarjan osakkeen 31.12.2009 pää-
töskurssin 7,47 euroa (6,40 e) mukaisesti. 
 
Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan 
edellytykset täyttävä markkinatakaussopi-
mus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. 
 
Muut osakkeisiin liittyvät tiedot on esitetty 
tämän tiedotteen numero-osassa.  
 
 
OSINGONJAKO VUODELTA 2008  
 
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
2.4.2009 vahvisti vuodelta 2008 maksetta-
vaksi osingoksi 0,70 euroa osaketta kohti. 
Osinkoina maksettiin 16.4.2009 yhteensä 
2,8 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osak-
keiden osuus oli yhteensä 2,1 miljoonaa 
euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus yh-
teensä 0,7 miljoonaa euroa.  
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA 
LUOVUTUKSET  
 
Raute Oyj:n hallitus on tilikauden 2009 ai-
kana käyttänyt varsinaisen yhtiökokouksen 
2.4.2008 antamaa valtuutusta hankkia ja 
luovuttaa yhtiön omia A-sarjan osakkeita. 
 
Raute Oyj hankki ajalla 19.2.-17.3.2009 
yhteensä 18.900 yhtiön A-sarjan osaketta 
käytettäviksi yhtiön avainhenkilöiden palkit-
semisjärjestelmissä. 
 
Yhtiö luovutti hankitut osakkeet konsernin 
osakepohjaisen kannustusjärjestelmän 
(2006) ansaintajaksolta 2006-2008 mak-
settavan palkkion osakeosuutena ohjelman 
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piirissä olleille 17 avainhenkilöille 
27.3.2009. 
 
Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallus-
saan tai panttina omia osakkeitaan. 
 
Muut tiedot omien osakkeiden hankintaan 
ja luovutukseen liittyen on esitetty tämän 
tiedotteen numero-osassa. 
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVU-
TUSVALTUUTUS 
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 2.4.2009 
hallituksen päättämään yhtiön omien A-
sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonja-
koon käytettävissä olevilla varoilla sekä 
päättämään yhtiön omia A-sarjan osakkeita 
koskevasta suunnatusta osakeannista 
400.000 kappaleen enimmäismäärään 
saakka. Valtuutusta ei ole käytetty vuoden 
2009 aikana. 
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raute Oyj sai tammikuussa merkittävän 
tilauksen vaneritehtaan lähes kaikista tuo-
tantolinjoista Aasia-Tyynenmeren alueella 
toimivalta vakiintuneelta vanerinvalmista-
jayritykseltä. Konetoimitukset ajoittuvat 
kesäkuusta syyskuuhun 2010 ja tehtaan 
käyttöönotto tapahtuu vuoden 2011 kesään 
mennessä. Asiakas ei toistaiseksi halua jul-
kistaa tarkempia tietoja hankkeesta. Rau-
ten aikaisemmin toimittamien tämäntyyp-
pisten tehdaslaajuisten hankkeiden kone-
toimitusten arvo on ollut tyypillisesti yli 15 
miljoonaa euroa. 
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010  
 
Raute Oyj:n vuoden 2010 varsinainen yh-
tiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 
Lahdessa Sibeliustalolla alkaen kello 18.00. 
VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄ-
TÖKSEN 2009 JULKISTAMINEN  
 
Raute Oyj:n vuosikertomus ja konsernitilin-
päätös 2009 julkaistaan 9.3.2010. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOS-
TA JA TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 
 
Tilinpäätöksen 31.12.2009 mukaan jako-
kelpoiset varat ovat 7.427 tuhatta euroa. 
 
Hallitus ehdottaa 31.3.2010 pidettävälle 
Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa ja 
että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin 
voittovaroihin. 
 
 
MUUT HALLITUKSEN ESITYKSET YH-
TIÖKOKOUKSELLE 2010 
 
Yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 
mukaan käsiteltävät asiat 
 
Raute Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 
31.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yh-
tiökokoukselle, että hallituksen jäsenten 
lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että 
hallituksen valitaan edelleen Erkki Pehu-
Lehtonen (puheenjohtaja), Sinikka Musta-
kallio (varapuheenjohtaja) ja jäseniksi Risto 
Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio 
ja uudeksi jäseneksi Pekka Suominen. Ni-
mitysvaliokunta ehdottaa lisäksi että halli-
tuksen jäsenten palkkiot ovat aikaisemman 
mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 
40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 
20.000 euroa toimikaudelta.  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yh-
tiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullise-
na tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jan-
ne Rajalahti. Hallitus ehdottaa, että tilintar-
kastajan palkkio maksetaan kohtuullisen 
laskun mukaan. 
 
Omien osakkeiden hankinta- ja luovu-
tusvaltuutukset 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yh-
tiökokous päättää jatkaa hallituksen voi-
massa olevaa valtuutusta päättää omien  
A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja 
suunnatusta osakeannista 400.000 kappa-
leen enimmäismäärään saakka seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011 asti.  
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Optio-oikeukeuksien antaminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yh-
tiökokous päättää optio-oikeuksien antami-
sesta Raute-konsernin avainhenkilöille. 
 
Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistaji-
en merkintäetuoikeudesta poiketen halli-
tuksen erikseen päättämille konsernin 
avainhenkilöille sekä Raute Oyj:n kokonaan 
omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi edel-
leen Raute-konsernin avainhenkilöille. Yhti-
ön kannalta painava taloudellinen syy op-
tio-oikeuksien antamiselle on se, että optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin 
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamis-
järjestelmää. Optio-oikeuksien tarkoitukse-
na on kannustaa valittuja avainhenkilöitä 
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon 
kasvattamiseksi ja sitouttaa heidät yhtiöön. 
 
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enin-
tään 240.000 kappaletta. Optio-oikeudet 
oikeuttavat merkitsemään tai hankkimaan 
yhteensä enintään 240.000 Raute Oyj:n  
A-sarjan osaketta ja yhtiön osakepääoma 
voi optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen 
seurauksena nousta enintään 480.000 eu-
rolla. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkit-
semään tai hankkimaan yhden (1) A-sarjan 
osakkeen. Optio-oikeuksista enintään 
80.000 merkitään tunnuksella 2010 A, 
enintään 80.000 tunnuksella 2010 B ja 
enintään 80.000 tunnuksella 2010 C. Optio-
oikeudet annetaan vastikkeetta. 
 
Optio-oikeuksien perusteella merkittävien 
osakkeiden merkintähinta määräytyy Raute 
Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä pai-
notetun keskikurssin perusteella jatkuvassa 
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään senttiin. 
Optio-oikeuksien 2010 A osalta merkintä-
hinta määräytyy vuoden 2009 tilinpäätök-
sen julkistamispäivää välittömästi seuraa-
valta kahden kuukauden ajanjaksolta, op-
tio-oikeuksien 2010 B osalta vuoden 2010 
tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi 
seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta 
ja optio-oikeuksien 2010 C osalta vuoden 
2011 tilinpäätöksen julkistamispäivää välit-
tömästi seuraavalta kahden kuukauden 
ajanjaksolta.  
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 
merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 

määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja 
ennen osakemerkintää päätettävien osinko-
jen ja vapaan oman pääoman rahastoista 
jaettujen varojen perusteella. Osakkeiden 
merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa 
vastaava osa merkitään osakepääomaan ja 
sen ylittävä osa merkitään sijoitetun va-
paan oman pääoman rahastoon. 
 
Osakkeiden merkintäaika on optio-
oikeuksilla 2010 A 1.3.2013 - 31.3.2016, 
optio-oikeuksilla 2010 B 1.3.2014 - 
31.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2010 C 
1.3.2015 - 31.3.2018. 
 
Ehdotettavan optiojärjestelmän ehdot jul-
kaistaan kokonaisuudessaan yhtiön Inter-
net-sivuilla osoitteessa www.raute.fi yhtiö-
kokouskutsun päivänä.  
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2010 
 
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
kehitykseen liittyvän epävarmuuden joh-
dosta Rauten asiakasteollisuuksien markki-
natilanteen arvioidaan edelleen jatkuvan 
epävarmana. Puutuoteteollisuuden inves-
tointi- ja palveluiden kysynnän ei odoteta 
merkittävästi paranevan vielä vuonna 2010. 
Yksittäisiä tehdaslaajuisia investointihank-
keita, joilla asiakkaat varautuvat nykyisen 
taantuman jälkeiseen aikaan, on kuitenkin 
suunnitteluvaiheessa useilla markkina-
alueilla, mutta niiden toteutumiseen ja ajoi-
tukseen liittyy epävarmuutta. Myös asiakas-
teollisuuksien vaikeasta tilanteesta aiheutu-
vat rakennejärjestelyt voivat käynnistää 
uusia investointihankkeita. 
 
Vahvan rahoitusaseman, markkina-aseman 
ja tehtyjen kehityspanostusten ansiosta 
Rauten kyky selvitä talouden taantumasta 
sekä vastata kasvavaan kysyntään markki-
noiden elpyessä on erinomainen. 
 
Vuodesta 2010 on markkinatilanteeseen 
liittyvän epävarmuuden johdosta tulossa 
haasteellinen sopeutustoimenpiteistä huo-
limatta. Joulukuussa 2009 ja tammikuussa 
2010 saatujen kahden merkittävän uuden 
tilauksen johdosta vuoden 2010 liikevaih-
don ennakoidaan kuitenkin kasvavan ja lii-
ketuloksen paranevan vuodesta 2009. Posi-
tiivisen tuloksen saavuttaminen riippuu en-
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simmäisen vuosipuoliskon uusien tilausten 
määrästä. 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITE-
TIEDOT 
 
Tilinpäätöstiedotteen numero-osas-
sa esitetyt koko tilivuosia 2008 ja 2009 
koskevat tiedot ovat tilintarkastettuja.  
Esitetyt osavuosikatsausluvut ovat tilintar-
kastamattomia. 
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Tilinpäätöstiedotteen numero-osassa esitetyt koko tilivuosia 2008 ja 2009 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) 2009 2008 2009 2008

LIIKEVAIHTO 3, 4, 5 7 650 18 619 36 638 98 466

Liiketoiminnan muut tuotot   23 14 153 95

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   
lisäys (+) tai vähennys (-) 300 -108 795 404

Materiaalit ja palvelut 3 267 8 218 15 695 50 906
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     10 5 753 7 062 22 047 28 592
Poistot 629 692 2 670 2 751
Liiketoiminnan muut kulut 1 649 2 347 6 869 10 375
Liiketoiminnan kulut yhteensä    11 298 18 318 47 281 92 624

LIIKETULOS -3 325 206 -9 695 6 341
% liikevaihdosta   -43 1 -26 6

Rahoitustuotot 70 550 356 1 268
Rahoituskulut -209 -448 -551 -729

TULOS ENNEN VEROJA -3 464 309 -9 890 6 880
% liikevaihdosta -45 2 -27 7

Tuloverot 7 574 -131 1 749 -2 157

KAUDEN TULOS YHTEENSÄ -2 889 177 -8 141 4 723
% liikevaihdosta -38 1 -22 5

Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot    36 -316 -228 247
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen  
jälkeen yhteensä 36 -316 -228 247

KAUDEN LAAJA TULOS -2 853 -139 -8 369 4 970

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille    -2 889 177 -8 141 4 723

Kauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille    -2 853 -139 -8 369 4 970

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta   
laskettu osakekohtainen tulos, euroa  
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,72 0,04 -2,03 1,18
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen    
tulos -0,72 0,04 -2,03 1,18

Osakkeet, 1 000 kpl
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä       4 005 4 005 4 003 4 005
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä    
laimennettuna 4 005 4 005 4 003 4 005

RAUTE OYJ 
TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2009

11.2.2010 
12/27



KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2009

KONSERNITASE Liitetieto 31.12. 31.12.
(1 000 EUR) 2009 2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 9 1 831 2 482
Aineelliset hyödykkeet 9 10 267 11 175
Muut rahoitusvarat 486 499
Saamiset 1 000 0
Laskennallinen verosaaminen    1 741 334
Yhteensä 15 325 14 491

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4 330 4 310
Myyntisaamiset ja muut saamiset   5 9 832 20 270
Rahavarat 27 900 21 109
Yhteensä 42 062 45 689

VARAT YHTEENSÄ 2 57 387 60 180

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 8 010 8 010
Ylikurssirahasto 6 498 6 498
Muut rahastot 10 294 287
Muuntoerot 55 283
Kertyneet voittovarat 16 337 14 520
Kauden tulos -8 141 4 723
Emoyhtiön omistajien osuus omasta    
pääomasta 23 053 34 321
Oma pääoma yhteensä 23 053 34 321

Pitkäaikaiset velat
Varaukset 182 289
Laskennalliset verovelat 271 599
Pitkäaikaiset korolliset velat   12 14 318 8 232
Yhteensä 14 771 9 120

Lyhytaikaiset velat
Varaukset 1 325 2 251
Eläkevelvoitteet 143 173
Lyhytaikaiset korolliset velat 12 4 215 2 225
Saadut ennakkomaksut 5 7 222 3 475
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat    0 79
Ostovelat ja muut velat 6 658 8 536
Yhteensä 19 563 16 739

Velat yhteensä 34 334 25 859

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 57 387 60 180
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
(1 000 EUR) 2009 2008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut 50 988 100 611
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   85 65
Maksut liiketoiminnan kuluista     -46 020 -90 988
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 053 9 688
Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskuluista -486 -224
Saadut korot ja muut tuotot liiketoiminnasta   423 828
Saadut osingot liiketoiminnasta    79 133
Maksetut välittömät verot 550 -3 522
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 5 619 6 903

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin     
hyödykkeisiin -1 034 -3 201
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin    0 -50
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     
luovutustulot 79 171
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -955 -3 080

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten 
saamisten lisäys -3 000 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut    -125 -63
Pitkäaikaisten lainojen lisäys    10 200 10 069
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    -2 000 0
Omat osakkeet -138 0
Maksetut osingot -2 803 -4 005
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 2 134 6 001

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 6 798 9 824
lisäys (+)/vähennys (-)

RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA* 21 109 11 284
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS -7 0
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA* 27 900 21 109

RAHAVAROIHIN SISÄLTYVÄT ERÄT 
TASEESSA KAUDEN LOPUSSA
Rahavarat 27 900 21 109
YHTEENSÄ 27 900 21 109

*Rahavaroihin luetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sekä rahat ja pankkisaamiset, 
jotka erääntyvät kolmen kuukauden sisällä.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1 000 EUR) Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Kertyneet

pääoma rahasto rahastot erot voittovarat
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 8 010 6 498 287 283 19 242
Omien osakkeiden hankinta -138
Omien osakkeiden hankinta, verovaikutus     36
Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet 7
Maksetut osingot -2 803
Kauden laaja tulos yhteensä    -228 -8 141
OMA PÄÄOMA  31.12.2009 8 010 6 498 294 55 8 196

LASKELMA  KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (jatkuu)
(1 000 EUR) Emoyhtiön Vähemmistön OMA

osakkaille osuus PÄÄOMA
kuuluva YHTEENSÄ

osuus
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 34 321 0 34 321
Omien osakkeiden hankinta -138 -138
Omien osakkeiden hankinta, verovaikutus     36 36
Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet 7 7
Maksetut osingot -2 803 -2 803
Kauden laaja tulos yhteensä   -8 369 -8 369
OMA PÄÄOMA  31.12.2009 23 053 0 23 053

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1 000 EUR) Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Kertyneet

pääoma rahasto rahastot erot voittovarat
OMA PÄÄOMA 1.1.2008 8 010 6 498 125 36 18 524
Omana pääomana suoritettavat    
osakeperusteiset liiketoimet 139
Maksetut osingot -4 005
Kauden laaja tulos yhteensä     22 247 4 723
OMA PÄÄOMA  31.12.2008 8 010 6 498 287 283 19 242

LASKELMA  KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (jatkuu)
(1 000 EUR) Emoyhtiön Vähemmistön OMA

osakkaille osuus PÄÄOMA
kuuluva YHTEENSÄ

osuus
OMA PÄÄOMA 1.1.2008 33 194 0 33 194
Omana pääomana suoritettavat    
osakeperusteiset liiketoimet 139 139
Maksetut osingot -4 005 -4 005
Kauden laaja tulos yhteensä    4 992 4 992
OMA PÄÄOMA  31.12.2008 34 321 0 34 321
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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 11.2.2010 käsitellyt konsernitilinpäätöksen ajalta 1.1.–31.12.2009 ja hyväksynyt tämän   
konsernitilinpäätöksen 1.1.–31.12.2009 julkistettavaksi tämän tiedotteen mukaisena.    

2. Laatimisperiaatteet
Raute Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2009 on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ei sisällä 
tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä. Tilinpäätös liitetietoineen esitetään täydellisenä vuosikertomuksessa 2009,   
joka julkaistaan 9.3.2010.

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2009 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009 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 kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konserni on soveltanut seuraavia 1.1.2009 tai sen jälkeen voimaan tulleita uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin. Uudistetun standardin mukaan omistajiin liittymättömiä oman pääoman     
muutoksia ei esitetä yksityiskohtaisesti oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa. Kaikki omistajiin liittymättömät oman 
pääoman muutokset esitetään laajan tuloslaskelman erissä. Uudistuksen jälkeen konserni voi valita, esittääkö yhden laskelman 
(laaja tuloslaskelma) vai kaksi erillistä laskelmaa (tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma). Raute Oyj:n konsernitilinpäätöksessä  on 
valittu esitettäväksi yksi tuloksen osoittava laskelma.     

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen, 
muutos standardiin. Muutosten myötä otetaan käyttöön kolmitasoinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen 
esittämisessä sekä lisäliitetietoja käypien arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi muutokset selkeyttävät 
ja laajentavat aiempia vaatimuksia maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. Muutokset ovat lisänneet esitettävien 
liitetietojen määrää edellä mainittujen asioiden osalta. 

- IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardin mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun sisäiseen     
raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. Konsernin johdon segmenttiraportoinnin laatimisperiaatteet ovat yhtenevät    
ulkoisen laskennan kanssa. Segmentin toiminnan tuloksen arviointi ja päätökset resurssien kohdistamisesta segmentille perustuvat     
segmentin liiketulokseen. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuttanut merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota, sillä jo konsernin
aiemmin julkistamat segmenttitiedot perustuivat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen.

Seuraavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat tulivat voimaan tilikauden aikana, mutta niillä ei ole ollut merkittävää    
vaikutusta konsernin tulokseen, taseasemaan eikä esitystapaan:    

- IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, muutos standardiin    
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset   
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauslaskenta.
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Suluissa esitetyillä luvuilla viitataan vastaaviin lukuihin vertailukaudelta. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina,    
jollei toisin ole todettu. Pyöristyksistä johtuen tilinpäätöstiedotteen taulukoissa esitettyjen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu    
summa saattaa poiketa taulukossa esitetystä summaluvusta.    

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken parhaaseen näkemykseen, ne 
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat tämän vuoksi poiketa näistä arvioista.

3. Segmenttitiedot
Toimintasegmentti
Raute-konsernin jatkuvat toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuoteteknologiasegmenttiin.        

31.12. 31.12.
Puutuoteteknologia 2009 2008
Liikevaihto 36 638 98 466
Liiketulos -9 695 6 341
Varat 57 387 60 180
Velat 34 334 25 859
Investoinnit 1 095 3 242

Puutuoteteknologiasegmentin 31.12. 31.12.
varat maantieteellisesti 2009 % 2008 %
Suomi 53 448 94 55 616 92
Pohjois-Amerikka 1 950 3 2 730 5
Venäjä 948 2 782 1
Kiina 858 1 860 1
Etelä-Amerikka 88 0 36 0
Muut 95 0 156 0
YHTEENSÄ 57 387 100 60 180 100

Puutuoteteknologiasegmentin 31.12. 31.12.
investoinnit maantieteellisesti 2009 % 2008 %
Suomi 1 071 98 2 775 86
Pohjois-Amerikka 18 2 75 2
Venäjä 2 0 2 0
Kiina 3 0 369 11
Etelä-Amerikka 0 0 19 1
Muut 1 0 2 0
YHTEENSÄ 1 095 100 3 242 100

4. Liikevaihdon jakauma 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
markkina-alueittain 2009 % 2008 %
Venäjä 11 237 31 34 359 35
Muu Eurooppa 10 415 28 31 909 32
Suomi 6 172 17 15 800 16
Etelä-Amerikka 3 853 11 4 311 4
Pohjois-Amerikka 2 549 7 9 832 10
Aasia 1 287 4 1 241 1
Oseania 954 3 701 1
Muut 171 1 313 1
YHTEENSÄ 36 638 100 98 466 100
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5. Pitkäaikaishankkeet 31.12. 31.12.
2009 2008

Liikevaihto
Valmistusasteen mukainen liikevaihto  26 990 80 749
Muu liikevaihto 9 648 17 717
YHTEENSÄ 36 638 98 466

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen mutta luovuttamatta olevien    
pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoksi kirjattu määrä    27 184 85 487

Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva määrä     20 976 22 817

Erittely yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä:    
Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat siirtosaamiset    27 306 85 328
Hankkeiden tilaajilta saadut ennakkomaksut -24 060 -73 509
Taseen lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät hankesaamiset    3 246 11 819

Taseen saadut ennakkomaksut 7 222 3 475

6. Henkilöstön määrä, henkilöä 31.12. 31.12.
2009 2008

Tehollinen keskimäärin   419 569
Kirjoilla keskimäärin 542 585
Kirjoilla kauden lopussa 524 573
- josta ulkomailla työskentelevien osuus    120 136

7. Tuloverot
Konsernin tuloslaskelmassa on tuloveroina esitetty konserniyhtiöiden kauden 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.
2009 2008

Katsauskauden tutkimus- ja kehittämismenot    2 470 4 375
Aikaisemmin aktivoitujen kehittämismenojen poistot 599 549
Kehittämismenoja aktivoitu taseeseen   -125 -667
Kaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot 2 943 4 257
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9. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 31.12. 31.12.
muutokset 2009 2008
Aineettomat hyödykkeet   
Hankintameno kauden alussa    11 575 10 503
Muuntoero valuuttamuutoksista    -19 22
Lisäykset   429 1 018
Vähennykset -495 0
Siirrot erien välillä  -28 33
Hankintameno kauden lopussa    11 462 11 575

Kertyneet poistot kauden alussa    -9 094 -7 959
Muuntoero valuuttamuutoksista   34 -13
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 495 0
Kauden poisto   -1 065 -1 122
Kertyneet poistot kauden lopussa   -9 631 -9 094

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo kauden alussa   2 482 2 546
Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo kauden lopussa    1 831 2 482

Aineelliset hyödykkeet   
Hankintameno kauden alussa   40 480 40 008
Muuntoero valuuttamuutoksista    901 -1 453
Lisäykset    666 2 170
Vähennykset    -25 -90
Siirrot erien välillä     0 -157
Hankintameno kauden lopussa    42 022 40 480

Kertyneet poistot kauden alussa    -29 304 -29 047
Muuntoero valuuttamuutoksista    -834 1 375
Kauden poisto    -1 617 -1 632
Kertyneet poistot kauden lopussa    -31 755 -29 304

Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo kauden alussa   11 175 10 960
Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo kauden lopussa    10 267 11 175

10. Osakeperusteiset maksut
Tilikauden aikana Raute Oyj luovutti 27.3.2009 vastikkeetta 18 900 kappaletta yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta konsernin     
osakepohjaisen kannustusjärjestelmän (2006) maksettavan palkkion osakeosuutena osakepalkkiojärjestelmän piirissä     
olleille 17 avainhenkilölle. Tilikaudella 2009 maksettujen osake- ja rahaosuuksien vaikutus Raute-konsernin liiketulokseen 
oli yhteensä 15 tuhatta euroa (49 tuhatta euroa).      

11. Lähipiiritapahtumat
Raute-konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä  
Rauten sairauskassa. Raute Oyj on tilikauden 2009 aikana kirjannut alas lainasaamisia tytäryhtiöltään Raute Canada Ltd.:ltä
yhteensä 3 761 tuhatta euroa (968 tuhatta euroa).
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12. Korolliset velat 31.12. 31.12.
2009 2008

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat     14 318 8 232
Lyhytaikaiset korolliset velat     4 215 2 225
YHTEENSÄ 18 533 10 457

13. Muut vuokrasopimukset ja käyttöleasingvelat   31.12. 31.12.
Konserni vuokralleottajana   2009 2008
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella        
maksettavat vähimmäisvuokrat:   
- Yhden vuoden kuluessa   551 273
- Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua        1 013 464
- Yli viiden vuoden kuluttua 782 0
YHTEENSÄ   2 346 737

Konserni on vuokrannut osan käyttämistään toimisto- ja tuotantotiloista. 
Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia sekä määräaikaisia. 
Määräaikaisiin sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta 
alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.

Ei-purettavissa olevien käyttöleasingsopimusten perusteella maksettavat      
vähimmäiskäyttöleasingvuokrat:   
- Yhden vuoden kuluessa   25 12
- Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua        67 2
YHTEENSÄ   92 14
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14. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konsernilla on yhteensä 10 miljoonan euron (17 Me) kahdenkeskiset pitkäaikaiset luottojärjestelysopimukset, joista luottolimiitteinä   
31.12.2009 oli nostettavissa 8 miljoonaa euroa (14 Me).    

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.
Annetut vakuudet 2009 2008
Velkojen ja vastuusitoumusten vakuudeksi 
on annettu vakuuksia ja sitoumuksia 
Luottolimiittisopimukset, 10 000 17 000
joista käytössä 2 400 3 000
   Yrityskiinnityksiä (1) 5 300 10 000

TyEL-lainat 18 000 10 000

- Pankkitakuujärjestelyt TyEL-lainan vakuutena 12 400 3 000
    Yrityskiinnityksiä (1) 4 700 0
    Rahatalletuksia (2) 3 000 0

- Luottovakuutusjärjestelyt TyEL-lainan 
   vakuutena 5 600 7 000
   Vakuudenantajan takautumisoikeus 5 600 7 000

Rahoitusvelka/Rauten sairauskassa 100 100
- Kiinteistökiinnityksiä (1) 134 134

Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja 
konserniyhtiöiden puolesta 7 125 8 928
- Vastasitoumukset (3) 7 125 8 928

Vakuusjärjestelyt konserniyhtiöiden puolesta
- Vastasitoumukset (3) 200 0

Vakuudet ja sitoumukset yhteensä
- Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä (1) 10 134 10 134
- Vakuudeksi annetut rahatalletukset yhteensä (2) 3 000 0
- Vastasitoumukset (3) 7 325 8 928

Muut omat vastuut    
Leasing- ja vuokravastuut   
- Kuluvalta kaudelta   576 285
- Seuraavilta tilikausilta   1 862 466

Lainat ja takaukset lähipiirille
Johdolle ei ole myönnetty lainoja. Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 31.12.2009 lainasaamisia tytäryhtiöiltään 
Raute Canada Ltd.:ltä 737 tuhatta euroa (3 186 tuhatta euroa) ja Raute Service LLC:ltä 355 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa). 
Raute Oyj:llä oli 100 tuhannen euron (110 tuhatta euroa) velka Rauten sairauskassalle. 

Raute Oyj on antanut 200 tuhannen euron vastatakauksen ulkomaisen tytäryhtiön lainasta. Johdon ja osakkaiden puolesta 
ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
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15. Valuuttajohdannaiset 31.12. 31.12.
2009 2008

Valuuttajohdannaisia käytetään suojaustarkoituksessa.   

Valuuttatermiinien nimellisarvot
Taloudellinen suojaus
- Rahoitukseen liittyvät 661 3 186
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät   1 615 532

Valuuttatermiinien käyvät arvot
Taloudellinen suojaus
- Rahoitukseen liittyvät -35 170
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät   98 -8

16. Yhtiön osakepääoma
Yhtiö on ostanut katsauskauden aikana 18 900 omaa osaketta yhtiökokouksen 2.4.2008 valtuutuksen nojalla. Osakkeiden hankintahintana      
on ollut hankintahetken pörssikurssi. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen      
yhtiössä.     

Emoyhtiö on kauden aikana ostanut 
omia osakkeita seuraavasti:
Ajanjakso 19.2.–28.2.2009 1.3.–17.3.2009
Määrä, kpl 8 800 10 100
Nimellisarvo, euroa 2,00 2,00
Suoritettu vastike, euroa (keskiarvo)    7,00 7,12
Suoritettu vastike, euroa (vaihteluväli)     6,90 - 7,15 7,00 - 7,20

Kaikki yhtiön hallussa olleet omat osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille 27.3.2009. Osakkeiden     
kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 4 004 758 kappaletta. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden    
lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana oli katsauskaudella 4 003 183 kappaletta. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2009 hallussa omia    
osakkeita.    

17. Hallituksen osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa 31.3.2010 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2010, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa
ja tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin.
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TUNNUSLUVUT 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
2009 2008

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   -21,6 19,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % -28,4 14,0

Gearing, % -40,6 -31,0
Omavaraisuusaste, % 46,0 60,5

Tilauskanta, Me   22 24
Uudet tilaukset, Me    35 67
Viennin osuus liikevaihdosta, %     83,2 84,0
Liikevaihdon muutos, %   -62,8 -11,1

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

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me     2,5 4,4
% liikevaihdosta     6,7 4,4

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa   
-  laimentamaton -2,03 1,18
-  laimennusvaikutuksella oikaistu     -2,03 1,18
Oma pääoma/osake, euroa   5,76 8,57
Osinko/K-sarjan osake, euroa 0,00* 0,70
Osinko/A-sarjan osake, euroa 0,00* 0,70
Osinko/tulos, %    0,0* 59,4
Efektiivinen osinkotuotto, %   0,0* 10,9

Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa, euroa     7,47 6,40
Osakkeiden lukumäärä    
-  painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 4 003 4 005
-  laimennettuna, 1 000 kpl 4 003 4 005

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
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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 2009 2009 2009 2009 1.1.2009 1.1.2008
(1 000 EUR) – –

31.12.2009 31.12.2008

LIIKEVAIHTO 7 650 8 057 9 565 11 366 36 638 98 466

Liiketoiminnan muut tuotot   23 -10 108 32 153 95

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden    
lisäys (+) tai vähennys (-) 300 107 135 252 795 404

Materiaalit ja palvelut 3 267 3 444 3 813 5 171 15 695 50 906
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut    5 753 4 776 5 386 6 132 22 047 28 592
Poistot 629 701 665 674 2 670 2 751
Liiketoiminnan muut kulut 1 649 1 508 1 862 1 851 6 869 10 375
Liiketoiminnan kulut yhteensä 11 298 10 429 11 726 13 828 47 281 92 624

LIIKETULOS -3 325 -2 274 -1 918 -2 179 -9 695 6 341
% liikevaihdosta -43 -28 -20 -19 -26 6

Rahoitustuotot 70 46 -9 250 356 1 268
Rahoituskulut -209 -101 -38 -204 -551 -729

TULOS ENNEN VEROJA -3 464 -2 330 -1 965 -2 132 -9 890 6 880
% liikevaihdosta -45 -29 -21 -19 -27 7

Tuloverot 574 514 424 236 1 749 -2 157

KAUDEN TULOS YHTEENSÄ -2 889 -1 816 -1 540 -1 895 -8 141 4 723
% liikevaihdosta -38 -23 -16 -17 -22 5

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta   -2 889 -1 816 -1 540 -1 895 -8 141 4 723

Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton osakekohtainen tulos    -0,72 -0,45 -0,38 -0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos    -0,72 -0,45 -0,38 -0,47

Osakkeet, 1 000 kpl
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä   4 005 4 003 4 002 3 998
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä     
laimennettuna 4 005 4 003 4 002 3 998
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2009 K-sarjan A-sarjan Osakkeiden
osakkeet osakkeet määrä
(20 ääntä (1 ääni yhteensä
osaketta osaketta

kohti) kohti)
1. Sundholm Göran 525 000 525 000
2. Suominen Jussi Matias 48 000 74 759 122 759
3. Mustakallio Kari Pauli 60 480 60 009 120 489
4. Suominen Pekka Matias 48 000 64 159 112 159
5. Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 62 316 110 316
6. Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179
7. Hietala Pekka Tapani 96 900 96 900
8. Kirmo Kaisa Marketta 50 280 43 201 93 481
9. Lisboa De Castro Palacios Hietala M 85 000 85 000
10. Keskiaho Kaija Leena 33 600 51 116 84 716
11. Särkijärvi Riitta 60 480 22 009 82 489
12. Mustakallio Mika 39 750 42 670 82 420
13. Mustakallio Ulla Sinikka 47 240 30 862 78 102
14. Mustakallio Risto 42 240 35 862 78 102
15. Sr Arvo Finland Value 70 000 70 000
16. Mustakallio Marja Helena 43 240 20 162 63 402
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 650 910 1 478 240 2 129 150
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, %   65,7 49,1 53,2
Osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä, %   65,7 49,1 63,5
Hallintarekisteröidyt 90 564 90 564
Muut osakkaat 340 251 1 444 793 1 785 044
YHTEENSÄ 991 161 3 013 597 4 004 758

JOHDON OMISTUS 98 990 96 223 195 213
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, %    10,0 3,2 4,9
Osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä, %    10,0 3,2 9,1
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OSAKEKOHTAISET TIEDOT 31.12. 31.12.
2009 2008

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 454 798 392 693
Osakkeiden vaihto, Me 3,3 4,9

A-sarjan osakkeen kurssi
Katsauskauden lopussa, euroa 7,47 6,40
Korkein noteeraus katsauskaudella, euroa   8,90 15,20
Alin noteeraus katsauskaudella, euroa   6,50 6,24
Keskikurssi katsauskaudella, euroa    7,29 12,37

Osakekannan markkina-arvo 
- K-sarjan osakkeet, Me* 7,4 6,3
- A-sarjan osakkeet, Me 22,5 19,3
Yhteensä, Me 29,9 25,6

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

RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS 11.2.2010 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 11.2.2010 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Roba-kabinetissa, 
os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Arja Hakala.

TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2010:
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan vuonna 2010 seuraavasti:
- tammi-maaliskuu torstaina 29.4.2010 

- tammi-kesäkuu tiistaina 3.8.2010 
- tammi-syyskuu torstaina 28.10.2010 

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös ja vuosikertomus 2009 julkaistaan 9.3.2010.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lahdessa Sibeliustalolla keskiviikkona 31.3.2010 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     

RAUTE LYHYESTI:
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- 
ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuisten projektien 
toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös  teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden 
investointien koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin 
alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa sekä Jyväskylässä ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto laski merkittävästi vaikean 
markkinatilanteen seurauksena vuonna 2009 ja oli 36,6 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 524.
Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi.

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