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RAUTE OYJ – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019 

• Konsernin liikevaihto 151,3 Me (181,0 Me) laski 16 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 148 Me (167 Me) oli hyvällä 
tasolla, joskin laski 11 %. Tilauskanta vuoden lopussa, 88 Me (95 Me), oli myös vahva vaikkakin laski vertailukaudesta.

• Liiketulos 8,5 Me (14,9 Me) laski 43 %. Tulos ennen veroja oli 9,3 Me (14,9 Me). Tilikauden tulos oli 7,7 Me (11,8 Me).
• Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 1,80 euroa (2,78 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,79 euroa (2,76 e). 
• Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,3 Me ja liiketulos 1,8 Me. Uusien tilausten määrä oli 17 Me. 
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 1,45 euroa (1,40 e) osaketta kohti.
• Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla ja liiketuloksen heikkenevän vuodesta 2019.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: MUUTOKSEN VUOSI 

Vuonna 2019 epävarmuus lisääntyi niin maailmantaloudessa kuin 
asiakkaidemme markkinoillakin. Monet perinteisistä asiakkais-
tamme sulattivat vielä muutamien edellisten vuosien suuria inves-
tointejaan. Tässä tilanteessa kysyntämme keskittyi toisaalta stra-
tegisiin, suuriin uuden kapasiteetin hankkeisiin ja toisaalta pieniin 
parannuksiin sekä palveluihin. Keskisuurten, ”tavallisten”, projek-
tien osuus kysynnästä oli pieni, mikä vaikeutti tilausmäärien ennus-
tamista ja aiheutti niissä suuria vaihteluita.  

Vuoden alussa tilauskantamme oli vahva ja uskoimme liiketoimin-
tamme jatkuvan yhtä vahvana kuin edellisenäkin vuonna. Markki-
noiden muuttuminen ja vuoden 2018 ennätyskorkeasta työmääräs-
tä johtuneet ja vuoden 2019 aikana esille tulleet ennakoimattomat 
toimitushaasteet olivat syynä siihen, että jäimme jälkeen liikevaih-
to- ja tulostavoitteistamme. Tämä oli meille pettymys. Näiden ko-
kemusten perusteella kehitämme edelleen projektien toteutuksen 
malleja ja riskienhallintaa. Voimme olla tyytyväisiä varaosa- ja kun-
nossapitoliiketoimintamme vahvaan kehitykseen ja uusiin tilauksiin 
kehittyviltä markkinoilta Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. 

Markkinamme ovat muuttumassa. Tulevaisuudessa vaneri- ja 
LVL-teollisuuden arvioidaan kasvavan maltillisesti kehittyneillä 
markkinoilla, kun taas kehittyvillä markkinoilla kasvun ennustetaan 
jatkuvan vahvana. Tämän kehityksen vaikutuksia oli nähtävissä jo 

vuonna 2019, kun onnistuimme saamaan tilauksia etenkin kehitty-
villä markkinoilla usealta uudelta asiakkaalta. Näiden uusien yritys-
ten toimintatavat poikkeavat perinteisestä asiakaskunnastamme.  
Niiden prioriteetit investointien suuruuden, teknologian, laadun 
ja palvelujen kattavuuden suhteen ovat erilaisia kuin alan perintei-
sempien toimijoiden. Täyttääksemme näiden uusien asiakkaiden 
toiveet meidän täytyy jatkuvasti kehittää tuote- ja palvelutarjon-
taamme sekä liiketoimintatapaamme. Tulemme panostamaan 
tähän markkinamuutokseen  merkittävästi alkaneena vuonna 
tuotekehityksen ja markkinoinnin toimenpitein. Panostamme mer-
kittävästi myös oman toimintamme digitaaliseen transformaatioon. 
Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia mm. teknologiapalvelu- ja 
mittausjärjestelmäliiketoimintamme (Metrix) kehittämiseen. Näi-
den panostusten kustannusten takia tulee kannattavuutemme va-
litettavasti väliaikaisesti heikkenemään. 

Maailmantalous on edelleen epävarmassa tilanteessa, vaikkakin 
viime kuukausina on saatu heikkoja merkkejä taantumariskin vähe-
nemisestä. Lisäksi epävarmuutta kannattavuuskehitykseen aiheut-
tavat Kiinan koronavirusepidemia sekä kotimaan vaikea työmarkki-
natilanne. Rauten teknologian ja palveluiden kysynnän perustana 
olevat suuret trendit, mm. ilmastonmuutoksen torjuminen puura-
kentamisen avulla, vahvistuvat edelleen.

Vuosi 2019 oli Rautelle muutoksen vuosi. Muutos tulee myös jat-
kumaan. Haasteenamme on asemoida itsemme uudelleen muut-
tuneilla markkinoilla. Vuonna 2020 haluamme viimeistellä uuden 
johtamismallimme käyttöönoton, säilyttää ja vahvistaa johtavaa 
asemaamme perinteisesti vahvoilla markkinoillamme alan johtavan 
teknologian tarjoajana, vahvistaa asemaamme kehittyvillä markki-
noilla niille sopivalla tarjonnalla sekä kasvattaa teknologiapalve-
luliiketoimintaamme. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa nämä tavoitteet.

Esitän parhaat kiitokseni kuluneen vuoden yhteistyöstä ja luot-
tamuksesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme hyvästä työstä ja 
vahvasta sitoutumisesta vaihtelevan työkuorman oloissa, osak-
keenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille 
muillekin yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittä-
miseen ja etenemiseen.



3Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 | 13.2.2020

VUODEN 2019 NELJÄS VUOSINELJÄNNES

Uudet tilaukset ja tilauskanta
Neljännellä vuosineljänneksellä uusien tilausten kokonaismäärä 17 
miljoonaa euroa (28 Me) jäi odotettua alhaisemmalle tasolle kes-
kikokoisten, yhden tuotantolinjan laajuisten tilausten vähäisyyden 
takia. 

Teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista oli 13 miljoonaa 
euroa (19 Me) ja jäi edellisen vuoden tasosta suurten modernisoin-
tien puuttumisen takia.

Tilauskanta laski viimeisen vuosineljänneksen aikana 21 miljoonal-
la eurolla, mutta oli kauden lopussa edelleen vahva 88 miljoonaa 
euroa (95 Me).

Liikevaihto
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli hyvä 39,3 miljoonaa 
euroa (54,2 Me), vaikka jäikin selvästi edellisen vuoden erittäin 
korkeasta tasosta. Teknologiapalveluiden osuus vuosineljänneksen 
liikevaihdosta oli 15,2 miljoonaa euroa (16,6 Me) ja 39 prosenttia 
(31 %).

Tulos ja kannattavuus
Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa voi-
tollinen (3,4 Me voitollinen) ja 4,6 prosenttia (6,3 %) liikevaihdosta. 
Tulosta heikensi vuoden 2018 ennätyksellisestä työkuormasta ai-
heutuneet ja vuoden 2019 aikana esille tulleet ennakoimattomat 
kustannukset.  

Tulos oli 2,3 miljoonaa euroa voitollinen (2,9 Me). Osakekohtainen 
tulos oli laimentamattomana 0,53 euroa (0,68 e) ja laimennettu 
osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,67 e). 
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LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne 
Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rau-
ten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer 
Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, 
asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetus-
alan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomai-

nen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vah-
vistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Läpi vuoden 2019 maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ti-
lanne ja näkymät heikentyivät tasaisesti. 

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat ovat inves-
toineet voimakkaasti muutaman edellisen vuoden aikana. Tämän 
perinteisen asiakaskuntamme kysynnän pysyessä edellisiä vuosia 
alemmalla tasolla teknologiamme kysynnän painopiste siirtyi edel-
leen enemmän uusien ja uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan. 

Kokonaisuutena Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus heiken-
tyi muutaman edellisen vuoden tasolta, vaikkakin oli edelleen koh-
tuullisella tasolla. Uuden kapasiteetin hankkeiden sekä isompien 
korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten hankkeiden tarjousak-
tiviteetti jatkui hyvällä tasolla ja kauppaneuvotteluja käytiin aktii-
visesti. 

Etenkin Venäjällä kysyntä oli aktiivista, vaikkakin hankkeiden to-
teutumisen ja ajoituksen ennakointi oli vaikeaa. Kysynnän piristy-
minen kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, 
jatkui. Näillä markkinoilla mielenkiinto Rauten tarjoamaa kohtaan 
lisääntyi. Tämä kehitys ei kuitenkaan vielä johtanut merkittävään 
määrään tilauksia, mutta jatkossa arvioimme mahdollisuutemme 
vahvoiksi. 

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä 
kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti 
ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA
Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, 
joka perustuu asiakkaan koko tuotantoprosessin kattaviin tekno-
logiaratkaisuihin ja niiden koko elinkaaren aikaiseen palveluun. 
Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapal-
veluista. Projektitoimituksiin kuuluvat hankkeet, jotka muodos-
tuvat yksittäisistä koneista tai tuotantolinjoista aina koko tehtaan 
tuotantoprosessin koneet ja laitteet kattaviin toimituksiin. Koko-
naispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut 
varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan 
modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus, kunnostetut koneet 
ja digitaaliset palvelut.

Markkinatilanteen kääntyminen epävarmempaan suuntaan näkyi 
Rauten saamien uusien tilausten määrässä, joka ilman Venäjäl-
le saatua suurta yksittäistä tilausta olisi jäänyt varsin alhaiseksi. 
Vuoden 2019 aikana saatujen uusien tilausten määrä 148 miljoo-
naa euroa (167 Me) oli kuitenkin hyvällä tasolla. Yksi vuoden 2019 
suurimmista onnistumisista oli venäläisen Segezha Groupin kanssa 
allekirjoittamamme sopimus koko tuotantokoneiston toimittami-
sesta yhtiön tulevaan vaneritehtaaseen. Tilauksen arvo oli noin 58 
miljoonaa euroa, ja se oli Rauten historian suurin yksittäinen tilaus. 
Kehittyvillä markkinoilla onnistuimme saamaan tilauksia Aasiaan ja 
Etelä-Amerikkaan uusille asiakkaille. 

Uusista tilauksista 60 prosenttia saatiin Venäjältä (18 %), 14 pro-
senttia Euroopasta (46 %), 12 prosenttia Pohjois-Amerikasta (15 
%), 8 prosenttia Etelä-Amerikasta (7 %) ja 6 prosenttia Aasian-Tyy-
nenmeren alueelta (14 %). Uusien tilausten osuuksien voimakaskin 
vaihtelu eri markkina-alueiden välillä on tyypillistä projektiliiketoi-
minnalle. Neljännen vuosineljänneksen osuus uusista tilauksista oli 
17 miljoonaa euroa.

Teknologiapalveluissa uusien tilausten määrä 50 miljoonaa euroa 
(61 Me) laski vertailukaudesta 18 prosenttia, johtuen investointi-
luontoisten suurten modernisointihankkeiden vähäisestä määräs-
tä. 

Tilauskanta vuoden 2019 lopussa, 88 miljoonaa euroa (95 Me), oli 
edelleen vahva. Tilauskannasta pääosa ajoittuu vuodelle 2020 ja 
osa jo vuodelle 2021.
 
KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on pysynyt ennallaan ja on vahva. Rauten 
ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan toimitus- ja palveluky-
kyään tuotantoprosessinsa tai sen osan koko elinkaaren ajan. Täl-
laisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja 
ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. 
Rauten kilpailuedut ovat merkittäviä asiakkaiden yhteistyökump-
panivalinnoissa. Myös Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjän-
teinen sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksien palvelemiseen 
lisäävät uskottavuutta ja parantavat kilpailuasemaa pitkäaikaisten 
investointihankkeiden toteuttajana.

LIIKEVAIHTO
Vuoden 2019 konsernin liikevaihto oli 151,3 miljoonaa euroa (181,0 
Me). Liikevaihto laski 16 prosenttia vuodesta 2018. Liikevaihdon 
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lasku aiheutui uusien tilausten määrän alenemisesta ja ajoittumi-
sesta loppuvuoteen.

Liikevaihto muodostui puutuoteteknologialiiketoimintaan kuuluvis-
ta projektitoimituksista ja teknologiapalveluista.

Projektitoimituksissa liikevaihto oli 86 miljoonaa euroa (126 Me) ja 
laski 32 prosenttia edellisestä vuodesta. Projektitoimitusten osuus 
koko liikevaihdosta oli 57 prosenttia (70 %). Vaneriteollisuuden 
osuus projektitoimitusten liikevaihdosta oli 85 prosenttia (67 %) ja 
LVL-teollisuuden osuus 15 prosenttia (33 %).

Teknologiapalveluissa liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa (55 Me). 
Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus 
koko liikevaihdosta nousi 43 prosenttiin (30 %) projektitoimitusten 
määrän laskun sekä teknologiapalvelun kysynnän kasvun vuoksi. 
 
Vuoden 2019 koko liikevaihdosta Euroopan osuus oli 34 prosenttia 
(43 %), Venäjän osuus oli 31 prosenttia (26 %), Pohjois-Amerikan 
osuus 18 prosenttia (18 %), Etelä-Amerikan osuus 9 prosenttia (3 %) 
ja Aasian-Tyynenmeren alueen osuus oli 8 prosenttia (10 %). 

TULOS JA KANNATTAVUUS
Vuoden 2019 konsernin liiketulos oli 8,5 miljoonaa euroa voitolli-
nen (14,9 Me voitollinen) ja 5,6 prosenttia liikevaihdosta (8,2 %). 
Liiketulos laski 43 prosenttia pääosin johtuen liikevaihdon laskusta 
sekä vuoden 2018 korkeasta työkuormasta aiheutuneista ja vasta 
kuluneen vuoden aikana esille tulleista ennakoimattomista kustan-
nuksista.

Konsernin rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä +0,8 miljoonaa 
euroa (-0,0 Me). Konsernin tulos ennen veroja oli 9,3 miljoonaa eu-
roa voitollinen (14,9 Me) ja tilikauden tulos oli 7,7 miljoonaa euroa 
voitollinen (11,8 Me). Konsernin laaja tulos oli 9,3 miljoonaa euroa 
voitollinen (12,1 Me).

Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 1,80 euroa (2,78 e) 
ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,79 euroa (2,76 e). Sijoitetun 
pääoman tuotto oli 18,1 prosenttia (34,6 %) ja oman pääoman tuot-
to oli 16,0 prosenttia (27,6 %).

RAHAVIRTA JA TASE
Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä koko vuoden. Tilikauden lo-
pussa konsernin rahavarat ylittivät korolliset velat 13,9 miljoonalla 
eurolla (12,3 Me). Gearing oli tilikauden päättyessä -28,1 prosenttia 
(-26,4 %). Gearing oikaistuna ilman IFRS 16 -standardin käyttöön-
otosta johtuvia vuokraomaisuuseriä oli -43,0 prosenttia. Omavarai-
suusaste oli tilikauden päättyessä 62,9 prosenttia (61,7 %). Omava-
raisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta oli 
69,0 prosenttia. 

Konsernin rahavarat olivat vuoden 2019 lopussa 22,4 miljoonaa eu-
roa (13,4 Me). Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 9,0 miljoo-
naa euroa positiivinen. Liiketoiminnan rahavirta oli 18,6 miljoonaa 
euroa positiivinen (7,6 Me negatiivinen). Investointien rahavirta oli 
3,2 miljoonaa euroa negatiivinen (4,2 Me negatiivinen). Rahoituk-
sen rahavirta oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen (5,6 Me negatii-
vinen) sisältäen osingonmaksun 6,0 miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma oli vuoden 2019 lopussa 90,7 mil-
joonaa euroa (96,4 Me).  Taseen käyttöpääomaerien ja niistä las-
kettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle 
luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten 
kustannuskertymien eriaikaisuudesta.

Korollinen vieras pääoma oli vuoden 2019 lopussa 8,4 miljoonaa 
euroa (1,1 Me). Lisäys johtuu pääosin IFRS 16 käyttöoikeusomaisuu-
serien kirjauksesta.

Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritystodistusoh-
jelma, jonka puitteissa se voi laskea liikkeelle alle vuoden pituisia 
yritystodistuksia. 

Emoyhtiö Raute Oyj on varautunut tuleviin käyttöpääomatarpeisiin 
ja sillä on yhteensä 23,0 miljoonan euron pitkäaikaiset luottolimiit-
tisopimukset neljän pohjoismaisen pankin kanssa. Limiiteistä tär-
keimmät taloudelliset kovenantit ovat omavaraisuusaste > 30 % ja 
gearing < 100 %. Limiiteistä oli tilikauden päättyessä käyttämättä 
22,0 miljoonaa euroa.

LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT
Vastuut on esitetty tämän tiedotteen numero-osassa.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT
Raute Oyj on julkaissut pörssitiedotteella seuraavat vuoden 2019 
tapahtumat:
2.1.2019 Rauten ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmästä käyn-
nistyy kolmas ohjelma LTI 2019-2021
15.1.2019 Positiivinen tulosvaroitus: Raute Oyj:n liikevaihto ja -tu-
los 2018 kasvavat selvästi vuoteen 2017 verrattuna
28.3.2019  Rautelle yli 12 miljoonan euron tilaukset Venäjälle
2.4.2019 Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset
25.6.2019 Rauten tulosnäkymät vuodelle 2019 heikentyneet
7.8.2019 Rautelle suunnittelusopimus venäläisen asiakkaan koivu-
vaneritehtaasta
8.8.2019 Raute aloittaa YT-neuvottelut
22.8.2019 YT-neuvottelut päättyneet Rautessa
28.8.2019 Raute tehostaa strategiansa toimeenpanoa - muutoksia 
johtoryhmässä.
1.10.2019 Rautelle noin 58 miljoonan euron tilaus Venäjälle. Kaup-
pa tuli efektiiviseksi 30.9.2019 päivän päätteeksi.

TUTKIMUS JA KEHITYS
Raute on vaneri- ja LVL-teollisuuden johtava teknologiatoimittaja 
ja panostaa voimakkaasti entistä tehokkaamman, tuottavamman, 
turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän valmistusteknolo-
gian sekä sitä tukevien mittaus- ja konenäkösovellutusten kehittä-
miseen. Myös digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ovat 
vahvasti mukana tutkimuksessa ja kehityksessä.

Vuonna 2019 konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat yh-
teensä 4,4 miljoonaa euroa (3,7 Me) ja 2,9 prosenttia liikevaihdosta 
(2,1 %). 

INVESTOINNIT
Konsernin investointien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 3,0 mil-
joonaa euroa (4,4 Me). Investointeihin sisältyy aktivoituja kehittä-
miskuluja 0,2 miljoonaa euroa (0,3 Me). Bruttoinvestointien määrä 
katsauskaudella ennen kertaluonteisia investointeihin kohdistuvia 
vakuutuskorvauksia oli 3,6 miljoonaa euroa. Bruttoinvestointi-
määrä sisältää 0,9 miljoonaa euroa katsauskaudelle kohdistunutta 
korvausinvestointia, jonka kokonaismäärä on 1,4 miljoonaa euroa. 
Yhtiö on saanut tähän investointiin kertaluonteisia vakuutuskorva-
uksia.
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Asiakkaidemme uudenlaisiin odotuksiin vastaaminen oli yksi tär-
keimpiä syitä, joiden takia uudistimme johtamismalliamme vuonna 
2019. Uusi malli tehostaa strategiamme toimeenpanoa ja auttaa 
meitä saavuttamaan kasvutavoitteemme sekä vastaamaan asiak-
kaidemme eri tarpeisiin.  Uudistuksen myötä liiketoimintamme ja-
kautuu neljään alueeseen eri asiakastarpeiden mukaan. Kutsumme 
näitä alueita nimillä Power, Grow, Basic Services ja Metrix. Näiden 
liiketoiminta-alueiden sisältöä on esitelty paremmin internetsivuil-
lamme www.raute.com. Nyt toteutetulla organisaatiomuutoksella 
ei ole vaikutusta Rauten segmenttiraportointiin. Koko Rauten liike-
toiminta muodostuu edelleen yhdestä puutuotetoimialaa palvele-
vasta segmentistä.

Tavoitteenamme on olla yhä useampien asiakkaiden ykkösvalinta 
niin perinteisillä kuin kehittyvillä markkinoilla, sekä säilyttää vahva 
asemamme kehittyneillä markkinoilla. Uskomme, että uuden toi-
mintamallimme avulla pystymme paremmin saavuttamaan tämän 
tavoitteemme. 

Raute on puutuotealan johtava teknologiatoimittaja. Digitaaliset 
ratkaisut ovat strategiassamme tärkeässä asemassa. Tällaisia ovat 
muun muassa tietokonenäköön perustuvat ja muut analysaattori-
järjestelmät sekä etävalvonnan mahdollistavat järjestelmät. Näi-
den avulla voimme lisätä asiakkaidemme prosessien arvoa ja auttaa 
heitä menestymään. Digitalisoimalla omia prosessejamme voimme 
tehostaa toimintaamme ja tarjota parempaa laatua. 

HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2019 lopussa 778 (772). 
Henkilöstöstä Suomen yhtiöiden osuus oli 67 prosenttia (65 %), 
Pohjois-Amerikan yhtiöiden osuus 17 prosenttia (19 %), Kiinan 
osuus 10 prosenttia (10 %) ja muiden myynti- ja huoltoyhtiöiden 
osuus 6 prosenttia (6 %). 

Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. 
tehollinen henkilöstömäärä) oli tilikaudella keskimäärin 761 (725). 
Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 38,4 miljoonaa euroa 
(38,8 Me). Lukuun eivät sisälly optio- ja osakepalkkiojärjestelmistä 
kirjatut kulut.

Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja henkilöstön sito-
uttamista. Henkilöstön koulutukseen investoitiin yhteensä 3 pro-
senttia palkkasummasta (3 %). Henkilöstön kehittämisen tärkeim-

piä painopisteitä vuonna 2019 olivat johtamisen kehittäminen 
sekä vahvasti vastuuta ottavan ja ensiluokkaiseen laatutasoon 
tähtäävän toimintakulttuurin edelleen vahvistaminen koko orga-
nisaatiossamme. Osaamisen kehittämisen toimia toteutettiin mm. 
systemaattisella mentorointiohjelmalla ja tunnistettujen tarpeiden 
pohjalta järjestetyillä koulutuksilla. RauteACADEMY -verkko-oppi-
misjärjestelmän käyttöä laajennettiin edelleen.

PALKITSEMINEN
Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön kattavat palkitsemis-
järjestelmät. 

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on tilikaudella kirjattu ku-
luksi yhteensä 211 tuhatta euroa (257 tuhatta euroa). Tilikauden 
lopussa voimassa olevista osakeohjelmista kohdistui sijoitetun va-
paan pääoman rahastoon 331 tuhatta euroa (763 tuhatta euroa).

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017–2021
Helmikuussa 2017 Raute Oyj:n hallitus päätti uuden suoritepe-
rusteisen, osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin kannus-
tinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Jär-
jestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon 
tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailu-
kykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.

Järjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta 
ohjelmasta. Yksittäinen ohjelma voi koostua joko kolmen vuoden 
pituisesta ansaintajaksosta tai yhden vuoden pituisesta ansain-
tajaksosta sekä sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoi-
tusjaksosta. Yksittäisen ohjelman nojalla mahdollisesti saavutettu 
palkkio maksetaan kyseisen kolmivuotisen ohjelman päätyttyä. An-
saintamahdollisuutta on rajoitettu siten, että osallistujalle yksittäi-
sen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo 
maksuhetkellä voi olla enintään kaksinkertainen verrattuna siihen 
arvoon, joka hänelle allokoidulla enimmäisansaintamahdollisuudel-
la oli ohjelman alkaessa.

Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alka-
misesta, sen puitteissa toteutettavan ansaintajakson pituudesta, 
suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henki-
löistä sekä ansaintamahdollisuudesta. 

LTI Plan 2018-2020 alkoi vuoden 2018 alussa. Ohjelma kostuu kah-
desta osasta. Ensimmäinen osa koostuu kolmen vuoden ansain-
tajaksosta. Painoarvo on 80 prosenttia koko ohjelmasta ja suori-
tustavoite on valittuun vertailuryhmään suhteutettu TSR (Total 
Shareholder Return). Toinen osa koostuu yhden vuoden pituises-
ta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta 
rajoitusjaksosta. Painoarvo on 20 prosenttia koko ohjelmasta ja 
suoritustavoite on EPS (Earnings Per Share).  Molempien osien pe-
rusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 
2021, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 
2018-2020 järjestelmään on oikeutettu osallistumaan 11 konsernin 
ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Raute-konser-
nin johtoryhmän jäsenet. 

LTI Plan 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alussa. Ohjelmassa on kaksi 
osaa. Ensimmäinen osa koostuu kolmen vuoden ansaintajaksos-
ta. Painoarvo on 50 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite 
on valittuun vertailuryhmään suhteutettu TSR (Total Shareholder 
Return). Toinen osa koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajak-
sosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksos-
ta. Painoarvo on 50 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite 
on EPS (Earnings Per Share).  Molempien osien perusteella mah-
dollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022, jos hal-
lituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 2019-2021 
järjestelmään on oikeutettu osallistumaan 11 konsernin ylimpään 
johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Raute-konsernin johto-
ryhmän jäsenet.

YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ
Vastuullisuus on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Raute 
pyrkii systemaattisesti kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan ym-
päristöä mahdollisimman vähän kuormittavaksi sekä vähentämään 
oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Konserni noudattaa hy-
vän yrityskansalaisuuden periaatetta ottaen huomioon luonnon 
ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat 
kunnioittaen paikallisia kulttuureja ja arvostaen monimuotoisuutta. 
Rauten hallitus on antanut yhtiölle toimintaohjeen, Code of Con-
duct, jolla ohjeistetaan henkilöstöä toimimaan vastuullisesti Rau-
ten arvojen mukaan.

Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan lisäarvoa metsäva-
roilleen resurssitehokkaalla teknologiallamme ja tukipalveluil-
lamme. Suurin osa koneillamme valmistetuista puutuotteista on 



6 Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 | 13.2.2020

kierrätettäviä, ja niihin varastoituvalla hiilellä on myönteiset ilmas-
tovaikutukset. Kestävästi tuotetun puun käytön lisääminen esimer-
kiksi rakentamisessa on yksi tärkeä keino kansainvälisten ilmastota-
voitteiden saavuttamisessa.  
 
Työturvallisuuden jatkuva parantaminen on yksi yritysvastuumme 
avainkohtia. Vuonna 2019 Rauten LTIF-luku (Lost Time Injury Fre-
quency, eli vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapatur-
mat miljoonaa työntuntia kohden) kehittyi myönteisesti ja saavu-
timme lukeman 13,6 (23,7).  

LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELUT
Konsernin liikevaihto ja käyttöpääoma vaihtelevat vuosineljännek-
sittäin johtuen erilaisista projektitoimituksista ja niiden ajoittumi-
sesta. Liiketoimintaan ei liity säännönmukaista kausivaihtelua.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Konsernin tunnistetut tärkeimmät riskialueet liittyvät liiketoimin-
nan luonteeseen ja liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen, vahin-
koihin sekä tietoturvaan. Merkittävimmiksi liiketoimintariskeiksi on 
tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva kysynnän vaihtelu 
sekä toimitus- ja teknologiariskit. 

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä 
epävarmuus sekä kansainvälinen poliittinen epävakaus ylläpitävät 
lähiajan riskejä. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liitty-
vät markkinatilanteen kehitykseen.

Kiinassa puhjenneen koronaviruksen aiheuttaman sairausepide-
mian aiheuttamat rajoitukset tulevat vaikuttamaan Rautenkin nä-
kymiin heikentävästi, mutta vaikutuksen määrää on toistaiseksi 
mahdotonta arvioida. Kotimaan työmarkkinatilanteen epävakaus ja 
toimintaympäristön epävarmuus vaikuttavat omalta osaltaan myös 
Rauten asiakkaiden investointihalukkuuteen sekä yhtiön omaan 
toimintaan ja mahdollisesti uskottavuuteen luotettavana toimitta-
jana.

Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai muita kes-
keneräisiä riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan 
hallituksen tiedossa olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olen-
naisesti yrityksen toiminnan jatkuvuuteen.

Liiketoimintariskit
Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän 
herkkyys maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdantei-
den vaihteluille sekä investointihyödykkeiden projektityyppiselle 
liiketoiminnalle luontainen syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta 
konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknolo-
giapalvelujen osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, 
joilla nykyinen markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita 
sellaisille asiakassegmenteille, joiden parissa markkina-asema on 
heikompi sekä kehittämällä yhteistyökumppaniverkostoa.

Toimitukset ja teknologia
Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä 
toimituksista, joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuottee-
seen, tuotantomenetelmiin tai raaka-aineisiin liittyvistä asiakaskoh-
taisesti räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja neuvotteluvaiheessa 
joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen osalta sekä 
tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. 

Raute panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Uusien tekno-
logioiden tuotekehitysvaiheeseen liittyy riskiä siitä, että hanke ei 
johda teknisesti tai kaupallisesti hyväksyttävään ratkaisuun. Kehi-
tystyön tuloksena syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasi-
teetti voidaan todentaa täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteis-
sa ensimmäisten asiakastoimitusten yhteydessä.

Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiris-
kejä hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projekti-
hallinnan menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuk-
sen ehdoissa sekä rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten 
määrää.

Kehittyvät markkinat
Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. 
Kiinassa ja Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien li-
säksi myös kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. 

Yhtiön maine
Rautella on riski tietämättään olla mukana liiketoimintaketjussa, 
johon liittyy korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua, vaikka liiketoi-
mintakumppaneita säännöllisesti tarkastetaan esimerkiksi kansain-
välisiin sanktiolistoihin ja viennin rajoituksiin liittyen. Näiden riskien 

toteutumisesta voi aiheutua oikeudellisia seurauksia ja yhtiön mai-
ne ja taloudellinen asema saattavat kärsiä. 

Kansainvälisiin toimitusketjuihin voi liittyä toimijoita, jotka eivät 
kunnioita Rauten periaatteita ihmisoikeuksien tai työntekijöiden 
perusoikeuksien suhteen. Tällaiset tapaukset voivat johtaa maine-
haittaan ja toimitusketjun keskeytykseen, mikäli rikkomus on niin 
merkittävä, että yhteistyö joudutaan lopettamaan.

Maksupetokset
Rauteen kohdistuu toistuvasti maksupetosyrityksiä. Yhtiöllä on ris-
ki, että petosyritys ohittaa maksutapahtumien kontrollipisteet ja 
aiheuttaa yhtiölle taloudellista vahinkoa. 

Tietoturva
Tietoturvaan liittyviä riskejä hallitaan määritellyllä tietoturvapolitii-
kalla.

Henkilöstö
Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssi-
en riittävyyden hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liike-
toiminnassa. Jatkuvuutta varmistetaan seuraamalla ikärakenteen 
kehitystä, systemaattisella henkilöstöjohtamisella ja panostamalla 
työhyvinvointiin.

Rahoitusriskit
Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitus-
riskit ovat sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuutta-
kurssiriski. Lisäksi konserni altistuu maksuvalmius- ja uudelleenra-
hoitusriskeille sekä korko- ja hintariskeille.

Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan 
maksuehdoilla sekä kattamalla maksamaton kauppahinta pankki-
takuulla, remburssilla tai muulla soveltuvalla vakuudella. Konsernin 
likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa. Tilikaudelle 
2019 kirjattujen luottotappioiden määrä oli 0 tuhatta euroa (3 tu-
hatta euroa).

Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiris-
kit aiheutuvat seuraavista valuutoista: Kiinan yuan (CNY), Venäjän 
rupla (RUB), Kanadan dollari (CAD) ja Yhdysvaltain dollari (USD). 
Valuuttariskien suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermii-
nisopimuksia. Tarjousaikaisilta valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan 
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käyttämällä tarjouksissa valuuttaklausuuleja. Esisopimuksiin liitty-
viä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti valuuttaoptiosopi-
muksilla.

Konserni on varautunut vaihteleviin käyttöpääomatarpeisiin ja 
mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin pitkäaikaisilla 
luottolimiittisopimuksilla neljän pohjoismaisen pankin kanssa. 

Vahinkoriskit
Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan 
aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jat-
kuvalla kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti –ta-
paukset. Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen 
kohteita.

Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinko-
riskejä ovat tulipalo, vakava konerikkoontuminen sekä tietojärjes-
telmärikkoontuminen tai -häiriö Nastolan päätuotantoyksikössä, 
jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä suunnitte-
lu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty. Näihin on 
varauduttu mm. varajärjestelmillä ja vakuutuksilla, mutta varautu-
misesta huolimatta tällaisen riskin realisoituminen vakavalla tavalla 
aiheuttaisi merkittävää haittaa toiminnalle.

Rauten tuotannollisella toiminnalla ei ole merkittäviä suoria ym-
päristövaikutuksia. Nastolan päätuotantoyksikkö sijaitsee pohja-
vesialueella. Kemikaali- tai polttoainevuoto pohjavesialueella voi 
aiheuttaa ympäristöhaittaa, taloudellisia kustannuksia ja häiriö-
tä yhtiön tuotannolliseen toimintaan. Nastolan pääyksiköillä on 
ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ja kemikaaliturvallisuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristöjärjestelmän periaatteita 
pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä.

Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimi-
tilojaan ja prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä 
varasuunnitelmia.

Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti 
osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan 
riittävällä suojaustasolla kaikki ne riskit, joita on taloudellisesti tai 
muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla.

Riskienhallinnan järjestäminen
Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden 
valvonnasta vastaa hallitus. 

Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat 
sekä organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. 
Toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännölli-
sesti merkittävistä riskeistä.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen 
valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjoh-
taja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat ku-
kin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen.

Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Cont-
roller-toiminto toteuttaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, 
kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä 
operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaattei-
den, toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista.

OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 5.046 ja tilikauden 
lopussa 5.614. K-sarjan osakkeita omisti tilikauden lopussa 54 yk-
sityishenkilöä (54). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 3,5 
prosenttia (5,3 %). Yhtiö ei saanut vuoden 2019 aikana liputusilmoi-
tuksia.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus 
31.12.2019 oli yhteensä 259 929 kappaletta yhtiön osakkeita vas-
taten 6,1 prosenttia (6,1 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 
11,6 prosenttia (11,6 %) äänimäärästä. 

TILINTARKASTAJAT
Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2019 valittiin ti-
lintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Lau-
nis.

HALLINNOINTI
Raute Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet (Corporate Governance Sta-
tement) ja yhtiön palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan samanaikai-
sesti tillinpäätöksen kanssa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE 
GOVERNANCE STATEMENT)
Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 
7 luvun 7 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 
antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisen 
selvityksen Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (Cor-
porate Governance Statement) toimintakertomuksesta erillisenä 
kertomuksena.

SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA
Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2014/95/EU mukaisen selvityksen Raute Oyj:n muis-
ta kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2019 toimintakertomuk-
sesta erillisenä kertomuksena.

HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, vara-
puheenjohtajan ja 3-5 hallituksen jäsentä.

Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 2.4.2019 pidetys-
sä varsinaisessa yhtiökokouksessa TkL Laura Raitio, varapuheen-
johtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni 
Bask, insinööri Ari Harmaala, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick 
von Essen.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteen-
sa ehdot palkkaetuineen.

Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan lisensiaatti Tapani 
Kiiski. Hänet on nimitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. 
Toimisopimuksessa sovittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja 
erokorvauksena maksetaan kahdentoista kuukauden palkkaa vas-
taava summa.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai toimitusjohtajalle 
tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista kos-
kevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännös-
ten mukaisesti.
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JOHTORYHMÄ
Raute-konsernin johtoryhmä ja sen jäsenten vastuualueet ovat:
Tapani Kiiski, President and CEO, puheenjohtaja - myynti,
Kurt Bossuyt, Group Vice President, Basic Services - Basic Services 
-markkina,
Marko Hjelt, Group Vice President, CHRO - henkilöstön kehittämi-
nen ja työturvallisuus,
Mika Hyysti, Group Vice President, CTO - innovaatiot, tuotteet ja 
palvelut, tuotekehitys,
Tarja Järvinen, Group Vice President, CFO - talous, rahoitus, tieto-
hallinto sekä muu liiketoiminnan tuki,
Timo Kangas, Group Vice President, Power - Power-markkina, 
Jani Roivainen, Group Vice President, Metrix - Metrix-markkina,
Jukka Siiriäinen, Group Vice President, Grow - Grow-markkina,
Petri Strengell, Group Vice President, COO - toimitusketju ja laatu.

Olli-Pekka Vanhanen toimi talousjohtajana 1.2.2019 asti ennen 
siirtymistään toisen työnantajan palvelukseen. KTM Tarja Järvinen 
aloitti samalla päivämäärällä talousjohtajana (Group Vice Presi-
dent, Finance, CFO).

OSAKKEET
Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2019 lopussa 
oli 4.263.194 kappaletta (4.263.194 kpl), joista K-sarjan osakkei-
ta (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161 kappaletta (991.161 
kpl) ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.272.033 kappaletta 
(3.272.033 kpl). K-sarjan ja A-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus 
osinkoihin ja yhtiön varoihin.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjes-
tyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy sel-
laiselle taholle, joka ennestään ei omista K-sarjan osakkeita, on 
siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti. 
Muilla K-sarjan osakkeiden omistajilla on oikeus tällaisessa tilan-
teessa lunastaa K-sarjan osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mai-
nituin ehdoin. 

Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 
Kaupankäyntitunnus on RAUTE. Vuoden 2019 aikana osakevaihto 
oli 503.305 kappaletta (879.655 kpl) ja yhteensä 12,4 miljoonaa eu-
roa (25,1 Me). Vaihdettu määrä vastasi 15 prosenttia (27 %) pörs-
sinoteerattujen A-sarjan osakkeiden määrästä. A-sarjan osakkeen 
keskikurssi oli 24,71 euroa (28,58 e). Vuoden ylin kaupantekokurssi 
oli 28,70 euroa ja alin 20,00 euroa.

Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2019 lopussa 
106,6 miljoonaa euroa (90,8 Me), jossa K-sarjan osakkeet on ar-
vostettu A-sarjan osakkeen 31.12.2019 päätöskurssin 25,00 euroa 
(21,30 e) mukaisesti.

Muut osakkeisiin liittyvät tiedot on esitetty tämän tiedotteen nu-
mero-osassa.

RAUTEN OSINKOPOLITIIKKA
Raute noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on taata 
sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. Osingonmaksussa huomioidaan 
vakavaraisuuden säilyttäminen ja tulevat investointitarpeet. Pro-
jektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu 
vuositulokseen. 

VOITONJAKO TILIKAUDELTA 2018
Varsinainen yhtiökokous 2.4.2019 päätti jakaa tilikaudelta 2018 
osinkoa 1,40 euroa osaketta kohti. Osinkojen määrä on yhteensä 
6,0 miljoonaa euroa, josta A-sarjan osakkeiden osuus on yhteen-
sä 4.580.846,20 euroa ja K-sarjan osakkeiden osuus on yhteensä 
1.387.625,40 euroa. Osinkojen maksupäivä oli 11.4.2019.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVUTUSVALTUUTUS
Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 2.4.2019 antama valtuutus 
päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaa-
seen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä niitä koskevasta 
suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään 
saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta vuoden 2019 aikana.

Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan tai panttina yhtiön 
omia osakkeita.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Raute Oyj on julkaissut pörssitiedotteella seuraavan vuoden 2020 
tapahtuman:
12.2.2020 Rauten ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinjärjes-
telmästä käynnistyy uusi ohjelma LTI 2020-2022.

TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN 2019 
JULKISTAMINEN
Raute Oyj:n konsernitilinpäätös 2019 julkaistaan 13.2.2020. Raute 
Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 9. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020
Raute Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistai-
na 31.3.2020 Lahden Messukeskuksessa alkaen kello 18.00. Osak-
keenomistajan, joka haluaa tuoda esityslistalle Raute Oyj:n yhtiö-
kokouksessa käsiteltäväksi asian, on ilmoitettava siitä kirjallisesti 
yhtiölle viimeistään 20.2.2020. 

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 1,45 EUROA 
OSAKKEELTA
Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 ovat 42 525 
tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2019 voitto on 4 539 tu-
hatta euroa.

Hallitus esittää 31.3.2020 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa A- ja 
K-sarjan osakkeenomistajille 1,45 euroa osaketta kohti ja loppuosa 
jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. 

Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osak-
keita on 4.263.194 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismää-
rä olisi yhteensä 6.182 tuhatta euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja 
osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 
2.4.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osa-
kasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 9.4.2020.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jäl-
keen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on 
hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan 
vaaranna maksukykyä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Korkean tilauskannan ja kohtuullisena jatkuvan kysynnän ansios-
ta arvioimme Rauten liikevaihdon olevan vuonna 2020 edellisen 
vuoden tasolla. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän edellisestä 
vuodesta markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen ai-
heuttamien kustannusten sekä markkinointi-, tuotekehitys- sekä 
digitalisaatiopanostusten takia. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa
1.10.–

31.12.2019
1.10.–

31.12.2018
1.1.–

31.12.2019
1.1.–

31.12.2018

LIIKEVAIHTO 39 258 54 166 151 297 180 993

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos 208 -335 -2 030 3 069

Liiketoiminnan muut tuotot 170 197 343 692

Materiaalit ja palvelut -20 852 -31 996 -76 081 -103 781
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -12 172 -12 813 -45 793 -46 944
Poistot -889 -585 -3 854 -2 487
Arvonalentumiset - -38 - -38
Liiketoiminnan muut kulut -3 915 -5 185 -15 428 -16 582
Liiketoiminnan kulut yhteensä -37 829 -50 617 -141 156 -169 832

LIIKETULOS 1 807 3 410 8 454 14 922
% liikevaihdosta 4,6 6,3 5,6 8,2

Rahoitustuotot 777 40 1 099 346
Rahoituskulut -59 -75 -300 -356
Rahoituskulut, netto 719 -35 799 -10

TULOS ENNEN VEROJA 2 526 3 375 9 253 14 912
% liikevaihdosta 6,4 6,2 6,1 8,2

Tuloverot -266 -480 -1 565 -3 076
KAUDEN TULOS 2 260 2 895 7 687 11 836
% liikevaihdosta 5,8 5,3 5,1 6,5

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 260 2 895 7 687 11 836

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuulu-
vasta tuloksesta laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,53 0,68 1,80 2,78
Laimennusvaikutuksella oikaistu osake-
kohtainen tulos 0,53 0,67 1,79 2,76

KONSERNIN TULOSLASKELMA

Raute Oyj:n hallitus on kokouksessaan 13.2.2020 hyväksynyt tämän tilinpätöstiedotteen ajalta 1.1.–31.12.2019 julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä 
tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä.

Tilinpäätöstiedotteen numero-osassa esitetyt koko tilikautta 2019 ja 2018 koskevat tiedot ovat tilintarkastettuja. Esitetyt osavuosikatsausluvut ovat tilintarkastamattomia.
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa
1.10.–

31.12.2019
1.10.–

31.12.2018
1.1.–

31.12.2019
1.1.–

31.12.2018

KAUDEN TULOS 2 260 2 895 7 687 11 836

Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa 
siirtää tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta arvostettavien rahoitusvaro-
jen käyvän arvon muutokset - - 1 565 -
Rahavirran suojaukset -64 -119 283 -73
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muun-
toerot -74 414 -66 356
Eriin liittyvät tuloverot 0 68 -178 10
Kauden laajan tuloksen erät verojen 
jälkeen yhteensä -137 363 1 604 293

KAUDEN LAAJA TULOS 2 122 3 258 9 291 12 129

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 122 3 258 9 291 12 129

Osakkeet, 1 000 kpl
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä 4 263 4 263 4 263 4 260
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä 
laimennettuna 4 287 4 294 4 287 4 290
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KONSERNIN TASE

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 035 1 035
Muut aineettomat hyödykkeet 2 655 2 500
Aineelliset hyödykkeet 10 854 11 612
Käyttöoikeusomaisuuserät 6 936 -
Muut rahoitusvarat 2 741 1 185
Laskennalliset verosaamiset 13 35
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 235 16 368

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 12 360 14 583
Myyntisaamiset ja muut saamiset 30 981 52 256
Tuloverosaaminen 715 -
Rahavarat 22 360 13 375
Lyhytaikaiset varat yhteensä 66 417 80 214

VARAT YHTEENSÄ 90 651 96 382

KONSERNIN TASE

KONSERNIN TASE

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 8 256 8 256
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 8 505 7 164
Muuntoerot 949 1 015
Kertyneet voittovarat 24 106 18 239
Kauden tulos 7 687 11 836
Oma pääoma yhteensä 49 502 46 509

Pitkäaikaiset velat 
Vuokrasopimusvelat 5 495 -
Laskennallinen verovelka 77 -
Varaukset 543 605
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 115 605

Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset korolliset velat 1 502 1 079
Vuokrasopimusvelat 1 441 -
Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut 12 005 21 006
Tuloverovelka 903 992
Ostovelat ja muut velat 16 597 24 595
Varaukset 2 587 1 595
Lyhytaikaiset velat yhteensä 35 034 49 268

Velat yhteensä 41 149 49 872

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 90 651 96 382
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1 000 euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Asiakkailta saadut maksut 167 313 164 339
Liiketoiminnan muut tuotot 248 611
Maksut tavaroiden ja palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -146 690 -170 127
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 20 872 -5 177
Maksetut korot liiketoiminnasta -67 -119
Saadut osingot liiketoiminnasta 814 249
Saadut korot liiketoiminnasta 22 20
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -194 48
Maksetut verot liiketoiminnasta -2 846 -2 584
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 18 602 -7 562

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 319 -3 612
Liiketoimintakauppa - -769
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 68 230
Luovutustulot muista sijoituksista 88 -
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -3 162 -4 151

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti - 59
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 506 1 093
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 087 -1 427
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -931 -
Maksetut osingot -5 968 -5 320
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -6 480 -5 595

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 8 960 -17 309
lisäys (+)/vähennys (-)

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA* 13 375 30 724
RAHAVAROJEN MUUTOS 8 960 -17 309
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS 26 -40
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA* 22 360 13 375

RAHAVAROIHIN SISÄLTYVÄT ERÄT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA*
Rahavarat 22 360 13 375
YHTEENSÄ 22 360 13 375
*Rahavaroihin luetaan rahat ja pankkisaamiset, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden sisällä.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa
Osake-

pääoma
SVOP-

rahasto
Muut 

rahastot
Muunto-

erot
Kertyneet 

voittovarat
Emoyhtiön osakkeen-

omistajille kuuluva osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1.2019 8 256 5 711 1 453 1 015 30 075 46 509 46 509
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos - - - - 7 687 7 687 7687
Muut laajan tuloksen erät:

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset - - 1 565 - - 1 565 1 565

   Suojausinstrumenttien rahasto - - 283 - 283 283
   Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot - - - -66 - -66 -66
   Eriin liittyvät tuloverot - - -178 - - -178 -178

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - 1 669 -66 7 687 9 290 9 290
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos-
tettavien oman pääoman ehtoisten sijoitusten luovutusvoit-
tojen siirto kertyneisiin voittovaroihin - - - - - - -
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet - - -329 - - -329 -329
Maksetut osingot - - - - -5 968 -5 968 -5 968
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä - - -329 0 -5 968 -6 298 -6 298
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 8 256 5 711 2 794 949 31 794 49 502 49 502

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
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VERTAILUVUOSI, OIKAISTU

1 000 euroa
Osake-

pääoma
SVOP-

rahasto
Muut 

rahastot
Muunto-

erot
Kertyneet 

voittovarat
Emoyhtiön  osakkeen-

omistajille  kuuluva osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1.2018 8 256 5 652 1 504 659 23 623 39 694 39 694
Laatimisperiaatteen muutokset, IFRS 15 - - - - -322 -322 -322
Laatimisperiaatteen muutokset, IFRS 9 - - - - -104 -104 -104
Laatimisperiaatteen muutokset, IFRS 2 - - 117 - - 117 117
OMA PÄÄOMA  1.1.2018 OIKAISTU 8 256 5 652 1 621 659 23 197 39 385 39 385
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos - - - - 11 836 11 836 11 836
Muut laajan tuloksen erät:

   Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos
   Suojausinstrumenttien rahasto - - -73 - - -73 -73
   Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot - - - 356 - 356 356
   Eriin liittyvät tuloverot - - 10 - - 10 10

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - -63 356 11 836 12 129 12 129
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvos-
tettavien oman pääoman ehtoisten sijoitusten luovutusvoit-
tojen siirto kertyneisiin voittovaroihin - - -362 - 362 0 0
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa
Oman pääoman lisäys (optio-oikeudet) - 59 - - - 59 59
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet - - 257 - - 257 257
Osingot - - - - -5 320 -5 320 -5 320
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä - 59 257 0 -5 320 -5 005 -5 005
OMA PÄÄOMA  31.12.2018 8 256 5 711 2 068 1 015 30 075 46 509 46 509

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, VERTAILUVUOSI
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Perustiedot
Raute-konserni on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka ydinosaamista ovat valittujen puutuotteiden valmistusprosessit. Asiakkaat ovat 
puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL ja sahatavara. 

Rauten kokonaispalvelukonsepti lähtee tuotteen elinkaaren hallinnasta ja muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotanto-
prosessin koneet ja laitteet. Rauten ratkaisuihin kuuluvat kattavan laitetarjonnan lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan moderni-
sointeihin sekä konsultointi, koulutus, kunnostetut koneet ja digitaaliset palvelut.

Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö Raute Oyj (Y-tunnus FI01490726), jonka A-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq 
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.

Tiedotteen luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole todettu. Pyöristyksistä johtuen taulukoissa esitettyjen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa taulukos-
sa esitetystä summaluvusta. Suluissa esitetyillä luvuilla on viitattu vastaaviin lukuihin vertailukaudelta.

Laatimisperiaatteet
Raute Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. 

Tilinpäätöstiedote ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä. Raute Oyj:n tilinpäätös julkaistaan 13.2.2020. 

Raute Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) ja niistä annettujen tulkintojen mukaisesti. Tilinpäätöstiedotetta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 lukuun ottamat-
ta 1.1.2019 käyttöönotettuja IFRIC-tulkintoja ja 1.1.2019 voimaan astunutta standardia IFRS 16 Vuokrasopimukset. 

Laadittaessa tilinpäätöstiedoteta kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti konsernin johto on tehnyt tiettyjä arvioita ja olettamuksia. Lisäksi johto on käyttänyt harkintaa tilikau-
den laatimisperiaatteiden valinnassa ja soveltamisessa. Johdon arviot ovat perustuneet parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä, ja ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, 
joten toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

IFRS-standardit, jotka on julkaistu ja jotka ovat voimassa tulevilla tilikausilla
Tulevia tilikausia koskevilla standardeilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Raute Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

LIITETIEDOT
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Laskentastandardien muutokset
Raute-konserni on soveltanut  IFRS 16 Vuokrasopimukset  –standardia  1.1.2019 alkaen. Raute-kon-
serni on ottanut vuokralle varasto- ja tuotantotiloja liiketoimintansa käyttöön. Standardimuutoksen 
käyttöönoton seurauksena osa Raute-konsernin vuokraamien toimitilojen ja tuotantotilojen vuokraso-
pimuksista on kirjattu taseeseen. Standardimuutos vaikuttaa myös tuloslaskelmaan, sillä liiketoiminnan 
muihin kuluihin tähän asti sisältyneiden vuokrakulujen tilalle kirjataan kokokulut ja poistot. Siirtymävai-
heessa on käytetty yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden 
vertailulukuja ole oikaistu. 

Vuokrasopimukset, jotka sisältävät oikeuden käyttää vuokralle otettua hyödykettä, on kirjattu taseen 
erään Käyttöoikeusomaisuus. Konsernitaseen velkoihin on kirjattu vuokrasopimusvelka perustuen 
vuokramaksujen suoritusvelvollisuuteen. Vuokrasopimusvelka on arvostettu niiden vuokrien nykyar-
voon, jotka arvostuspäivänä ovat sopimuksen mukaisesti tulevaisuudessa maksettavia ja joita ei ole 
arvostushetkellä maksettu. Diskonttauskorkona on käytetty yhtiön lisäluoton korkoa, joka oli siirtymä-
hetkellä 1,0 %. Vuokrasopimusvelasta aiheutuva korko on kirjattu tuloslaskelman erään Rahoituskulut. 
Vuokrasopimusvelka sisältyy konsernitaseen erään Korolliset velat. Vuokrasopimuksiin liittyvät käyttö-
omaisuuserät poistetaan vuokrasopimuksen voimassaoloajanjakson aikana. Mikäli vuokrasopimus on 
voimassa toistaiseksi, on sopimusaika määritetty sopimuskohtaisesti. 

Mikäli olemassa oleva vuokrasopimus muuttuu tai vuokravelan ja käyttöoikeusomaisuuserän lasken-
nassa käytettävät arviot muuttuvat, uudelleenarvostetaan käyttöomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka 
laskentahetken mukaisella diskonttokorolla. Mikäli sopimuksen mukainen vuokra on sidottu indeksiin, 
arvostetaan vuokrasopimusvelka ja käyttöomaisuuserä uudelleen vuokranmuutoshetkellä.

Raute-konserni on käyttänyt siirtymähetkellä standardin sisältämät helpotukset, jotka koskevat lyhyt-
aikaisia vuokrasopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä. Lyhytaikaiset vuokrasopimukset, joiden 
odotettavissa oleva vuokraoikeus ei ylitä 12 kuukautta, on käsitelty taseen ulkopuolisina vuokravastuina 
ja näihin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokranmaksut on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan 
mukaisesti. Arvoltaan vähäisten omaisuuserien vuokrasopimuksiin liittyvät vuokrasopimukset on käsi-
telty taseen ulkopuolisina vuokravastuina riippumatta siitä, onko sopimus pitkäaikainen vai lyhytaikai-
nen. Näihin vuokrasopimuksiin perustuvat käyttövuokrat on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan sopimuk-
sen vuokra-ajan mukaisesti.

Standardin käyttöönotto kasvatti Raute-konsernin korollisten velkojen määrää tilinpäätöshetkellä 6 936 
tuhatta euroa. Standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää  vaikutusta liikevoittoon. Tilikauden liike-
voitto kasvoi 26 tuhatta euroa. Tilikaudella poistot kasvoivat 1 389 tuhatta euroa standardin käyttöön-
otosta johtuen ja vastaavasti vuokrakulut pienenivät 1 415 tuhatta euroa. 

Standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa, sillä vuokrasopimusvelan pääoman osuu-
den maksu käsitellään rahoituksen rahavirrassa  Vuokrasopimusvelkaan liittyvä koron osuus on esitetty 
liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta niiden sopimusten kä-
sittelyyn, joissa Raute-konserni toimii vuokranantajana. Vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan vuok-
ra-ajan kuluessa.

Muilla julkaistuilla ja 1.1.2019 alkaen sovellettavilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittä-
vää vaikutusta Raute-konsernin tilinpäätökseen.

1 000 euroa 2019 2018

Käyttoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 7 391 -
Muuntoerot 191 -
Lisäykset 743 -
Kauden poisto -1 389 -
KIrjanpitoarvo tilikauden lopussa 6 936 -

1 000 euroa 2019 2018

Vuokrasopimusvelka
Vuokrasopimusvelka tilikauden alussa* 7 390 -
Vuokrasopimusvelan muutos -454 -
Vuokrasopimusvelka tilikauden lopussa 6 936 -

*Raute on ottanut IFRS 16 –standardin käyttöön  1.1.2019 alkaen. 
Siirtymäaiheessa on käytetty yksinkertaistettua takautuvaa mene-
telmää,  eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikais-
ta.

1 000 euroa 2019 2018

Velat
Vuokrasopimusvelka, pitkäaikainen 5 495 -
Vuokrasopimusvelka, lyhytaikainen 1 441 -
Vuokrasopimusvelka, yhteensä 6 936 -
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1 000 euroa 2019 % 2018 %

Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
EMEA (Eurooppa ja Afrikka) 51 173 34 76 968 43
CIS (Venäjä) 47 060 31 47 757 26
NAM (Pohjois-Amerikka) 26 852 18 32 168 18
LAM (Etelä-Amerikka) 13 580 9 5 662 3
APAC (Aasian-Tyynenmeren alue) 12 632 8 18 438 10
YHTEENSÄ 151 297 100 180 993 100

Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 12 prosenttia (15 %).

Liikevaihto
Raute palvelee puutuoteteollisuutta kokonaispalvelukonseptilla, joka perustuu toimitetun konekannan 
koko elinkaaren aikaiseen palveluun. Liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalve-
luista. Projektitoimituksiin kuuluvat hankkeet, jotka muodostuvat yksittäisistä koneista tai tuotantolin-
joista aina koko tehtaan tuotantoprosessin koneet ja laitteet kattaviin toimituksiin. 

Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölli-
seen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin sekä konsultointi, koulutus ja kunnostetut ko-
neet. Projektitoimitukset ja teknologiapalveluihin kuuluvat modernisoinnit sisältävät sekä tuote- että 
palvelumyyntiä, joten konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja palvelumyyntiin ei voi-
da esittää luotettavasti.

1 000 euroa 2019 2018

Liikevaihdon erittely
Ajan kuluessa täytettävät suoritevelvoitteet 108 861 149 460
Yhtenä ajankohtana täytettävät suoritevelvoitteet 42 436 31 533
YHTEENSÄ 151 297 180 993

Ajan kuluessa tuloutettujen mutta luovuttamatta 
olevien hankkeiden osalta tuotoksi kirjattu määrä 127 400 202 848

Ajan kuluessa tuloutettujen asiakassopimusten 
tuotoksi kirjaamatta oleva määrä (tilauskanta) 84 246 88 037

Luovuttamatta olevien projektien tase-erät
Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo 
ylittää laskutetut ennakot
- toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla 
vähennettynä 89 878 140 536
- saadut ennakkomaksut 72 185 99 313
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät 17 694 41 223

Projektit, joissa laskutetut ennakot ylittävät 
valmistusasteen mukaisen arvon
- toteutuneet menot ja kirjatut voitot tappioilla 
vähennettynä 38 366 60 676
- saadut ennakkomaksut 43 253 78 602
Asiakassopimuksiin perustuvat velat 4 887 17 926

Taseen lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät 
ennakkomaksut
Asiakassopimuksiin perustuvat velat 4 887 17 926
Muut saadut ennakkomaksut 7 118 3 080
Yhteensä 12 005 21 006

Taseen vaihto-omaisuuteen sisältyvät 
ennakkomaksut asiakassopimuksista
Maksetut ennakkomaksut 602 1 017
Yhteensä 602 1 017



17Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 | 13.2.2020

2019 2018

Henkilöstön määrä
Tehollinen keskimäärin, henkilöä 761 725
Keskimäärin, henkilöä 784 748
Kirjoilla 31.12., henkilöä 778 772
Ulkomailla työskentelevien osuus tilikauden lopussa 260 267
Ulkomailla työskentelevien osuus, % 33,4 34,6

Hallituksen ja johdon puolesta annetut vakuudet
Johdolle ei ole annettu lainoja. 

Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai 
muita vastuusitoumuksia.

1 000 euroa 2019 2018

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tilikauden tutkimus- ja kehittämismenot -4 419 -3 735
Aikaisemmin aktivoitujen kehittämismenojen poistot - -125
Kehittämismenoja aktivoitu taseeseen 163 275
Kaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot ennen 
arvonalentumisia -4 256 -3 585
Arvonalentumiset aikaisemmin aktivoiduista kehittämisme-
noista - -38
Kaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot -4 256 -3 623
  

1 000 euroa 2019 2018

Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 15 384 14 799
Muuntoerot 2 -1
Lisäykset 85 468
Siirrot erien välillä -4 242 119
Hankintameno tilikauden lopussa 11 229 15 384

Kertyneet poistot tilikauden alussa -12 884 -12 250
Muuntoerot -1 1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -477 -
Arvonalentumiset - -38
Tilikauden poisto 4 787 -597
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -8 574 -12 884

Muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 
tilikauden alussa 2 500 2 548
Muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 
tilikauden lopussa 2 655 2 500

Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 53 391 50 134
Muuntoerot 611 -316
Lisäykset 2 521 3 916
Vähennykset -779 -225
Siirrot erien välillä -556 -119
Hankintameno tilikauden lopussa 55 188 53 391

Kertyneet poistot tilikauden alussa -41 778 -40 186
Muuntoerot -546 294
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 17 4
Tilikauden poisto -2 026 -1 890
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -44 334 -41 778

Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo 
tilikauden alussa 11 612 9 948
Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo 
tilikauden lopussa 10 854 11 612
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1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

Rahoitusvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Vuokrasopimusvelat 5 495 -
YHTEENSÄ 5 495 -

Lyhytaikaiset korolliset velat
Rahoituslainojen lyhennykset 1 502 1 079
Vuokrasopimusvelat 1 441 -
YHTEENSÄ 2 943 1 079

Korolliset rahoitusvelat erääntyvät seuraavan 12 kuukauden aikana.

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

Johdannaiset
Valuuttatermiinien nimellisarvot
Suojauslaskenta
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät 1 578 5 723
Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja
- Rahoitukseen liittyvät 801 961
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät 6 432 7 369

Valuuttatermiinien käyvät arvot
Suojauslaskenta
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät 7 -200
Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja
- Rahoitukseen liittyvät 15 -35
- Liikevaihdon suojaukseen liittyvät 47 -120

Rahoitusvarat ja -velat
Tilikauden lopussa 31.12.2019 käyvän arvon hierarkiatasolle 3 luokiteltujen rahoitusvarojen käypä arvo 
oli  2 741 tuhatta euroa. Erä sisältää noteeraamattomat osakkeet, jotka on luokiteltu käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi rahoitusvaroiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi on luokiteltu johdannaiset. Näiden johdannaisten käypä arvo 
perustuu markkinoilta saataviin tietoihin, mutta niillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla. Tilikau-
den lopussa 31.12.2019 rahoitusvaroihin sisältyvien johdannaisten käypä arvo oli 124 tuhatta euroa 
ja rahoitusvelkoihin sisältyvien johdannaisten käypä arvo 61 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat 
sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutuksesta vuokrasopimusvelkaa 
6 936 tuhatta euroa tilinpäätöshetkellä. 

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Rahalaitoslainat 1 502 1 079
Muut vastuut 991 116
Muut luottovakuusjärjestelyt 2 493 1 195

Kaupalliset pankkitakaukset omasta ja konserniyhtiöiden 
puolesta 17 767 25 925

Taseen ulkopuoliset vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 95 1 513
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 56 2 629
Yhteensä 151 4 143

  

Osakeperusteiset maksut
Tilikaudella osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vaikutus konsernin tuloslaskelmaan oli 211 tuhatta 
euroa.

Ylimmälle johdolle suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän nojalla ei ole 
suoritettu osakepalkkioita tilikauden aikana. 

Osingonjako tilikaudelta 2018
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti jakaa osinkoa 1,40 euroa A- ja K-sarjan osakkeille, eli yhteensä 5 968 tuhatta euroa. 
Osinkojen maksupäivä oli 11.4.2019.
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Segmenttiraportointi
Raute-konsernin toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan puutuoteteknologiasegmenttiin. Ylin operatiivinen päätöksen-
tekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmentille ja sen tuloksen arvioinnista, on Raute Oyj:n hallitus.

Rauten liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen perusteella puutuoteteknologiasegmenttinä rapor-
toitava toimintasegmentti muodostuu koko konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kans-
sa. Segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
  

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

Puutuoteteknologia
Liikevaihto 151 297 180 993
Liiketulos 8 454 14 922
Varat 90 651 96 382
Velat 41 149 49 872
Investoinnit 2 956 4 384

1 000 euroa 31.12.2019 % 31.12.2018 %

Puutuoteteknologiasegmentin varat maantieteellisesti
Suomi 75 882 84 83 494 87
Pohjois-Amerikka 8 397 9 7 850 8
Kiina 4 378 5 3 635 4
Venäjä 1 662 2 1 038 1
Etelä-Amerikka 194 0 224 0
Muut 138 0 141 0
YHTEENSÄ 90 651 100 96 382 100

1 000 euroa 31.12.2019 % 31.12.2018 %

Puutuoteteknologiasegmentin investoinnit maantie-
teellisesti
Suomi 2 751 93 3 508 80
Pohjois-Amerikka 81 3 707 16
Kiina 48 2 99 2
Venäjä 26 1 46 1
Etelä-Amerikka 26 1 22 1
Muut 24 1 2 0
YHTEENSÄ 2 956 100 4 384 100
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Yhdistelyssä käytetyt valuuttakurssit
Tuloslaskelma, euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

CNY (Kiinan juan) 7,7339 7,8074

RUB (Venäjän rupla) 72,4593 74,0551
CAD (Kanadan dollari) 1,4857 1,5302
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1196 1,1815
SGD (Singaporen dollari) 1,5272 1,5928
CLP (Chilen peso) 786,2516 757,0688

Tase, euroa 31.12.2019 31.12.2018
CNY (Kiinan juan) 7,8205 7,8751
RUB (Venäjän rupla) 69,9563 79,7153
CAD (Kanadan dollari) 1,4598 1,5605
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1234 1,1450
SGD (Singaporen dollari) 1,5111 1,5591
CLP (Chilen peso) 832,3500 795,4900
  

Hallituksen ehdotus tilikauden 2019 osingonjaosta ja tuloksen käsittelystä
Hallitus ehdottaa 31.3.2020 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020, että tilikaudel-
ta 2019 jaetaan osinkoa 1,45 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan 
pääomaan.

Osinkoon oikeuttavia osakkeita oli voitonjakoehdotushetkellä 4 263 194 kappaletta, joten ehdotettu 
osingonmäärä on yhteensä 6 182 tuhatta euroa. 
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TUNNUSLUVUT
31.12.2019 31.12.2018

Liikevaihdon muutos, % -16,4 22,2
Viennin osuus liikevaihdosta, % 88,3 84,6
Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,6 8,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 18,1 34,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 16,0 27,6
Korolliset nettovelat, Me* -13,9 -12,3
Gearing, %* -28,1 -26,4
Omavaraisuusaste, %* 62,9 61,7

Bruttoinvestoinnit, Me 3,0 4,4
% liikevaihdosta 2,0 2,4

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me   4,4 3,7
% liikevaihdosta 2,9 2,1

Tilauskanta, Me 88 95
Uudet tilaukset, Me 148 167
     

OSAKEKOHTAISET TIEDOT
2019 2018

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa 1,80 2,78
Tulos/osake (EPS), laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,79 2,76
Oma pääoma/osake, euroa 11,61 10,82
Osinko/A-sarjan osake, euroa 1,45* 1,40
Osinko/K-sarjan osake, euroa 1,45* 1,40
Osinko/tulos, % 80,4* 50,4
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,8* 6,6
Hinta/voitto-suhde (P/E) 13,86 7,67
*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet)

Kauden alin kurssi, euroa 20,00 20,50
Kauden ylin kurssi, euroa 28,70 34,90
Kauden keskikurssi, euroa 24,71 28,58
Kurssi kauden lopussa, euroa 25,00 21,30

Osakekannan markkina-arvo

K-sarjan osakkeet, Me* 24,8 21,1
A-sarjan osakkeet, Me 81,8 69,7
Yhteensä, Me 106,6 90,8
*K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen tilikauden lopun kurssilla.

Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet)
Osakkeiden vaihto, kpl 503 305 879 655
Osakkeiden vaihto, Me 12,4 25,1

Osakkeiden kokonaismäärät
K-sarja, kantaosakkeet (20 ääntä/osake) 991 161 991 161
A-sarjan osakkeet (1 ääni/osake) 3 272 033 3 272 033
Yhteensä 4 263 194 4 263 194

Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä, 1 000 kpl 4 263 4 260
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä, laimennettuna, 
1 000 kpl 4 287 4 290

Osakkeenomistajien lukumäärä 5 614 5 046

     

TUNNUSLUVUT

*IFRS 16  -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tilikauden 2019 tunnuslukuihin. Vertailuvuoden 
lukuja ei ole oikaistu.

Raute konserni julkaisee IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä yleisesti käytettyjä taloudellisia tunnus-
lukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut). Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätökses-
sä.
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TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 euroa
Q1 

2019
Q2 

2019
Q3 

2019
Q4 

2019

Liukuva 
1.1.2019–

31.12.2019

Liukuva 
1.1.2018–

31.12.2018

LIIKEVAIHTO 41 309 36 981 33 749 39 258 151 297 180 993

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 890 -1 818 -1 310 208 -2 030 3 069

Liiketoiminnan muut tuotot   112 109 -47 170 343 692

Materiaalit ja palvelut -23 163 -16 900 -15 166 -20 852 -76 082 -103 781
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -11 718 -11 152 -10 751 -12 172 -45 793 -46 944
Poistot ja arvonalentumiset -989 -1 034 -941 -889 -3 854 -2 525
Liiketoiminnan muut kulut -3 842 -3 848 -3 824 -3 915 -15 429 -16 582
Liiketoiminnan kulut yhteensä -39 712 -32 933 -30 682 -37 829 -141 156 -169 832

LIIKETULOS 2 599 2 338 1 709 1 807 8 453 14 922
% liikevaihdosta 6,3 6,3 5,1 4,6 5,6 8,2

Rahoitustuotot 206 109 6 777 1 099 346
Rahoituskulut -58 -136 -47 -59 -300 -356
Rahoituskulut, netto 148 -27 -41 719 799 -10

TULOS ENNEN VEROJA 2 747 2 311 1 668 2 526 9 252 14 912
% liikevaihdosta 6,6 6,3 4,9 6,4 6,1 8,2

Tuloverot -612 -424 -263 -266 -1 565 -3 076

KAUDEN TULOS 2 135 1 887 1 405 2 260 7 687 11 836
% liikevaihdosta 5,2 5,1 4,2 5,8 5,1 6,5

Jakautuminen
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta 2 135 1 887 1 405 2 260 7 687 11 836

Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton osakekohtainen tulos    0,50 0,44 0,33 0,53 1,80 2,78
Laimennettu osakekohtainen tulos    0,50 0,44 0,33 0,53 1,79 2,76

Osakkeet, 1 000 kpl
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä   4 233 4 263 4 263 4 263 4 263 4 260
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna 4 262 4 299 4 300 4 287 4 287 4 290

TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q1 

2019
Q2 

2019
Q3 

2019
Q4 

2019

Liukuva 
1.1.2019–

31.12.2019

Liukuva  
1.1.2018–

31.12.2018
Saadut tilaukset vuosineljänneksittäin, Me 32 26 73 17 148 167
Tilauskanta vuosineljänneksen lopussa, Me 84 72 109 88 88 95

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
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20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2019 OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN

K-sarja,
kpl

A-sarja,
kpl

Osakkeet 
yhteensä,

kpl

Osuus 
osakkeista, 

%

Äänimäärä 
yhteensä,

kpl

Osuus 
 äänistä,

%
1. Sundholm Göran - 500 000 500 000 11,7 500 000 2,2

2. Mandatum Henkivakuutus-
osakeyhtiö - 138 382 138 382 3,2 138 382 0,6

3. Laakkonen Mikko Kalervo - 119 919 119 919 2,8 119 919 0,5
4. Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429 2,6 1 022 429 4,4
5. Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179 2,4 1 066 339 4,6
6. Kirmo Kaisa Marketta 55 680 48 341 104 021 2,4 1 161 941 5,0
7. Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 52 856 100 856 2,4 1 012 856 4,4
8. Keskiaho Kaija Leena 33 600 51 116 84 716 2,0 723 116 3,1
9. Mustakallio Mika Tapani 62 100 21 170 83 270 2,0 1 263 170 5,5
10. Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489 1,9 1 231 609 5,3
11. Mustakallio Kari Pauli 60 480 - 60 480 1,4 1 209 600 5,2
12. Mustakallio Marja Helena 46 740 12 547 59 287 1,4 947 347 4,1
13. Mustakallio Ulla Sinikka 47 740 7 790 55 530 1,3 962 590 4,2
14. Särkijärvi Anu Riitta 12 000 43 256 55 256 1,3 283 256 1,2
15. Särkijärvi Timo Juha 12 000 43 256 55 256 1,3 283 256 1,2
16. Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924 1,2 527 164 2,3

17. Keskinäinen työeläkevakuu-
tusyhtiö Varma - 51 950 51 950 1,2 51 950 0,2

18. Relander Pär-Gustaf - 51 000 51 000 1,2 51 000 0,2
19. Suominen Jussi 48 000 - 48 000 1,1 960 000 4,2
20. Keskiaho Ilta Marjaana 24 780 19 094 43 874 1,0 514 694 2,2
Yhteensä 635 200 1 326 618 1 961 818 46,0 14 030 618 60,8

20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2019 ÄÄNIMÄÄRÄN MUKAAN

K-sarja,
kpl

A-sarja,
kpl

Osakkeet 
yhteensä, 

kpl

Osuus 
osakkeista, 

%

Äänimäärä 
yhteensä, 

kpl

Osuus 
äänistä,

%

1. Mustakallio Mika Tapani 62 100 21 170 83 270 2,0 1 263 170 5,5
2. Särkijärvi Anna Riitta 60 480 22 009 82 489 1,9 1 231 609 5,3
3. Mustakallio Kari Pauli 60 480 - 60 480 1,4 1 209 600 5,2
4. Kirmo Kaisa Marketta 55 680 48 341 104 021 2,4 1 161 941 5,0
5. Siivonen Osku Pekka 50 640 53 539 104 179 2,4 1 066 339 4,6
6. Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429 2,6 1 022 429 4,4
7. Suominen Tiina Sini-Maria 48 000 52 856 100 856 2,4 1 012 856 4,4
8. Mustakallio Ulla Sinikka 47 740 7 790 55 530 1,3 962 590 4,2
9. Suominen Jussi 48 000 - 48 000 1,1 960 000 4,2
10. Mustakallio Marja Helena 46 740 12 547 59 287 1,4 947 347 4,1
11. Keskiaho Kaija Leena 33 600 51 116 84 716 2,0 723 116 3,1
12. Mustakallio Hanna Leena 32 975 5 565 38 540 0,9 665 065 2,9
13. Mustakallio Jukka Jeremias 32 975 - 32 975 0,8 659 500 2,9
14. Keskiaho Vesa Heikki 29 680 - 29 680 0,7 593 600 2,6
15. Keskiaho Juha-Pekka 27 880 5 716 33 596 0,8 563 316 2,4
16. Suominen Jukka Matias 24 960 27 964 52 924 1,2 527 164 2,3
17. Keskiaho Ilta Marjaana 24 780 19 094 43 874 1,0 514 694 2,2
18. Sundholm Göran - 500 000 500 000 11,7 500 000 2,2
19. Kultanen Leea Annikka 21 595 8 031 29 626 0,7 439 931 1,9
20. Piik Ari 20 855 418 21 273 0,5 417 518 1,8
Yhteensä 777 160 898 585 1 675 745 39,3 16 441 785 71,2

 

JOHDON OMISTUS SEKÄ HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET
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Johdon omistus 31.12.2019
Yhtiön hallitus, konsernin toimi-
tusjohtaja ja johtoryhmä* 127 890 132 039 259 929 6,1 2 689 839 11,6
YHTEENSÄ 127 890 132 039 259 929 6,1 2 689 839 11,6

*Omistukset sisältävät omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Hallintarekisteröidyt osakkeet 
31.12.2019 - 148 745 148 745 3,5 148 745 0,6

OSAKKEENOMISTAJAT



24 Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 | 13.2.2020

RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS 13.2.2020 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 13.2.2020 klo 14.00 Hotelli Scandic Simon-
kentän Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja 
Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen.

TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2020:
Rauten puolivuosikatsaus ja kaksi osavuosikatsausta julkaistaan seuraavasti:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu keskiviikkona 29.4.2020
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu torstaina 23.7.2020
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu torstaina 29.10.2020. 

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös julkaistaan 13.2.2020. Raute Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 9.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lahden Messukeskuksessa tiistaina 31.3.2020 klo 18.00 alkaen.

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimi-
via yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. 
Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Teh-
daslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuu-
dessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon 
ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat 
Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yh-
dysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. 
Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.
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Seuraa meitä verkossa:
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