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Tulikivi Oyj    
Tilinpäätöstiedote 1-12/2020: Liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani 
5.3.2021 klo 13.00 
 
- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 Me (8,8 Me 10-12/2019) ja 
vuonna 2020 liikevaihto oli 29,2 Me (28,7 Me 1-12/2019).  
- Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (-0,5) Me ja liiketulos vuonna 
2020 oli 1,2 (-0,8) Me. Vuonna 2019 tehtiin liikearvoon 0,8 Me arvonalennus.  
- Tulikivi-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (0,4) Me ja 
vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (0,0) Me.  
- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,4 (-0,7) Me ja tulos 
ennen veroja vuonna 2020 oli 0,4 (-1,5) Me.  
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 (1,1) Me ja tilikaudella 2,6 
(1,6) Me. 
- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (2,9) Me. 
- Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuus-
selvitystä (feasibility study). 
- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen lii-
ketuloksen arvioidaan paranevan. 
 
 

 
 
 
 
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisättyä kuluttajien kiinnos-
tusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa.  

Liiketoiminnan kannattavuus parantui hinnankorotusten ja tuottavuustoimenpiteiden sekä kiintei-
den kulujen säästöjen ansiosta. 
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Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 (8,6) miljoonaa euroa. Kysyn-
nän kasvu oli vilkkainta sauna- ja sisustuskivituotteissa. Myös Keski-Euroopan ja Venäjän vienti 
kehittyi myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Vuositasolla tilausvirta kasvoi niin tulisijoissa, 
saunoissa kuin sisustuskivissä. Kotimaassa loppuvuonna vilkastunut talopakettien myynti lisää Tu-
likivi-tuotteiden toimituksia tyypillisesti noin puolen vuoden kuluttua talopaketin hankinnasta.  

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (2,9) miljoonaa euroa.   

Covid-19-pandemia on vaikuttanut myönteisesti Tulikivi-tuotteiden kysyntään, mutta se on ai-
heuttanut jonkin verran häiriöitä alihankintaosien toimituksiin.    

Tulikivi Oyj:n huhtikuussa 2020 perustama tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen 
talkkihankkeen feasibility studya, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannatta-
vuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Osana selvitystä Suo-
musalmella on käynnistetty talkkihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely tammikuussa 
2021.   
 
 
 
Tilinpäätös 1-12/2020 
 
Toimintaympäristö  
 
Suomessa uusien pientalojen rakentaminen ja tulisijojen korjausrakentaminen ovat viime vuosina 
vakiintuneet alhaiselle tasolle. Tarkastelujaksolla covid-19-pandemia kuitenkin lisäsi kuluttajien 
kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vienti-
maissa, mikä lisäsi Tulikivi-tuotteiden kysyntää.  

EU-alueella pientalorakentamisen määrä ja tulisijojen kysyntä on aiempien vuosien tasolla. Kysyn-
tään voivat vaikuttaa covid-19-pandemia, maakohtaiset rakentamis- ja päästömääräykset sekä 
investointituet. Venäjällä Tulikivi-tuotteiden kysyntä on kasvussa, mutta se on riippuvainen ruplan 
kurssimuutoksista.   

Kuluttajaenergiahinnan muutokset lisäävät pitkällä tähtäimellä kuluttajien kiinnostusta vaihtoeh-
toisiin ympäristöystävällisiin lämmitysratkaisuihin, kuten varaaviin tulisijoihin. 

EU:n Rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.1.2022, jonka myötä tulisijojen päästömääräykset yh-
tenäistyvät ja kiristyvät Euroopassa. Tulikivi hyötyy muutoksesta, koska Tulikiven teknologia täyt-
tää jo tulisijojen uudet vaatimukset. Muutoksen yhteydessä myös Suomen päästövaatimukset 
tehdasvalmisteisille tulisijoille kiristyvät Keski-Euroopan tasolle. 
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Liikevaihto ja tulos 
 
Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa 
euroa 10-12/2019). Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisät-
tyä kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin koti-
maassa kuin vientimaissa. Tulikivi-konsernin liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,6 (-0,5) 
miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli 0,4 (-0,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2019 neljännellä 
vuosineljänneksellä tehtiin Kermansaven liikearvoon 0,8 miljoonan euron arvonalennus. Tulikivi-
konsernin vertailukelpoinen liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,6 (0,4) miljoonaa euroa. 
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan kannattavuus parantui hinnankorotusten ja tuotta-
vuustoimenpiteiden sekä kiinteiden kulujen säästöjen ansiosta.  

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 (8,6) miljoonaa euroa. Kysyn-
nän kasvu oli vilkkainta sauna- ja sisustuskivituotteissa. Myös Keski-Euroopan ja Venäjän vienti 
kehittyi myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Vuositasolla tilausvirta kasvoi niin tulisijoissa, 
saunoissa kuin sisustuskivissä. Kotimaassa loppuvuonna vilkastunut talopakettien myynti lisää Tu-
likivi-tuotteiden toimituksia tyypillisesti noin puolen vuoden kuluttua hankinnasta. Yhtiön tilaus-
kanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (2,9) miljoonaa euroa. 

Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 29,2 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa 1-
12/2019), liiketulos oli 1,2 (-0,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liiketulos oli 1,2 (0,0) mil-
joonaa euroa ja tulos ennen veroja oli 0,4 (-1,5) miljoonaa euroa.  

Kotimaan liikevaihto oli tilikaudella 12,9 (12,5) miljoonaa euroa eli 44,3 (43,4) prosenttia koko 
liikevaihdosta. Suomen tulisijamyynnin liikevaihto oli tilikaudella edellisen vuoden tasolla. Suomen 
tulisijamyynnin liikevaihtoa kasvatti lisääntynyt saneerausmyynti sekä uudistuneet tuotemallistot. 
Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa. Myynnin tehostamistoi-
mia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi edelleen. Saunojen ja sisustuskiven 
myynti on kehittynyt myönteisesti tilikauden aikana. 

Viennin liikevaihto oli tilikaudella 16,3 (16,2) miljoonaa euroa eli 55,7 (56,6) prosenttia koko lii-
kevaihdosta. Suurimmat vientimaat olivat Saksa, Venäjä, Ruotsi, Ranska ja Tanska. Tulisijaviennin 
kokonaisliikevaihto laski hieman tilikaudella. Suurimmissa vientimaissa Saksassa ja Venäjällä liike-
vaihdon ja markkinaosuuden kehitys jatkui kuitenkin olosuhteisiin nähden vahvana.  Uudistuneet 
mallistot mahdollistivat Venäjän myyntitoimien suuntaamisen aiempaa vahvemmin premium-
markkinaan. Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja 
kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan myös Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pys-
tytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven 
markkina-asema on vahvistunut viennissä.   
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Karelia- ja Pielinen-takkamallistojen tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun 
ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja hel-
posti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille 
markkinoille, joissa varaavien uunien tuntemusta ei ole.  Karelia- ja Pielinen-takkamallistojen erin-
omaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden markkinaosuuden euromääräiseen kasvuun 
ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2021 sekä kotimaassa että viennissä. 

Covid-19-pandemia on toistaiseksi vaikuttanut myönteisesti Tulikivi-tuotteiden kysyntään, 
mutta se on aiheuttanut jonkin verran häiriöitä alihankintaosien toimituksiin. Pandemian voimistu-
minen voi tuoda mukanaan rajoitustoimia, jotka voivat haitata liiketoimintaa.   

 
Rahoitus 
 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 (1,1) miljoonaa euroa ja tilikau-
della 2,6 (1,6) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi tilikauden aikana 0,4 (-0,6) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoma oli tilikauden lopussa 1,1 (0,7) miljoonaa euroa.   
 
Tilikaudella lyhennettiin lainoja 0,9 (-0,2) miljoonaa euroa. Rahalaitoslainat ja käyttöpääomalaina 
olivat yhteensä tilikauden päättyessä 14,7 (15,6) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat tili-
kaudella 0,8 (0,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 24,6 (23,0) pro-
senttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 175,3 (200,1) prosenttia. 
Current ratio oli 1,1 (1,1), ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,13 (0,13) euroa. Tilikauden päät-
tyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 1,3 (1,2) miljoonaa euroa. 
 
Tulikivi allekirjoitti 27.11.2020 rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovittiin yhtiön 
luottojen lyhennyksistä vuosina 2020 - 2021 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille 
annettavista kovenanteista. Muilta osin luotot erääntyvät kokonaisuudessaan rahoitussopimuksen 
mukaisesti 30.4.2022. Yhtiö täytti rahoitussopimuksen kovenantit tilanteessa 31.12.2020. Joh-
don arvion mukaan yhtiö täyttää vuoden 2021 rahoituskovenantit. Yhtiö on myös sopinut rahoit-
tajiensa kanssa, että se aloittaa rahoitusneuvottelut vuoden 2022 ja sitä seuraavien vuosien ly-
hennysohjelmasta ja sen ehdoista viimeistään 30.9.2021 ja saattaa ne päätökseen 31.12.2021 
mennessä.  
 
Emoyhtiön oma pääoma on katsauskauden lopussa 0,5 miljoonaa euroa (konsernissa 7,9 miljoo-
naa euroa) ja osakepääoma 6,3 miljoonaa euroa (konsernissa 6,3 miljoonaa euroa). Yhtiön ulko-
puolinen asiantuntija on laatinut Suomussalmen koneiden käyvästä arvosta arvostuslaskelman, 
jonka mukaan Suomussalmen tehtaan koneiden ja kaluston todennäköisen luovutushinnan ja kir-
janpitoarvon erotus on 1,3 miljoonaa euroa. Tämä on mahdollista tarvittaessa huomioida osakeyh-
tiölain 20 luvun 23 §:n 2 momentissa mainittuna oman pääoman lisäyksenä. 
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Investoinnit ja tuotekehitys  
 
Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 0,8 (0,9) miljoonaa euroa. Kuluttajien suosima Karelia-
mallisto täydentyi kulmaluukkuisella Petro-mallilla ja Pielinen-mallisto täydentyi kompaktilla hissi-
luukkuisella kiertoilmatakalla. Vuoden 2021 aikana tuotteistoa täydennetään uudet päästönormit 
täyttävällä keraamisella mallistolla.  

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat tilikaudella 0,7 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,5 (3,2) 
prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.   
 
 
Suomussalmen talkkivarannot 

Syksyllä 2019 valmistunut JORC-koodiston mukainen mineraalivarantoarvio vahvisti Suomussal-
men kaivospiirin kuuluvan talkkiesiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Tehtyjen 
selvitystöiden pohjalta talkkiesiintymän arvioidaan olevan kannattavasti hyödynnettävissä.  

Tulikivi Oyj:n huhtikuussa 2020 perustama tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen 
talkkihankkeen toteutettavuustutkimusta (feasibility studya), jonka tavoitteena on tarkentaa 
hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimin-
taa varten. Osana selvitystä Suomusalmella on käynnistetty talkkihankkeen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely.   
 
On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia. 
 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 192 (205) henkilöä. Tilikaudella palkka- 
ja palkkiokulut olivat yhteensä 8,5 (8,7) miljoonaa euroa. Toimintoja on sopeutettu kysynnän mu-
kaiseksi tuotantoa ja toimihenkilöitä lomauttamalla.    

 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Tulikivi Oyj:n 16.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 
2019. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Reijo Svan-
borg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jyrki Tähtisen. Tilintar-
kastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi 
Jantunen.  
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 15 656 622 kappaletta 
A-sarjan ja 2 304 750 kappaletta K-sarjan osakkeita.  
 
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus 
sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annet-
tavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan 
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkki-
oita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voi-
massa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
 
Omat osakkeet 
 
Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita tilikauden aikana. Yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 124 200 A-osaketta, mikä vastaa 0,2 
prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä.  
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Covid-19-pandemialla voi olla vaikutuksia yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoi-
mintaan. Taloudelliset kokonaisvaikutukset Tulikiven toimintaan riippuvat covid-19-pandemian 
laajuudesta ja kestosta, eikä niitä ole mahdollista vielä tässä vaiheessa tarkasti arvioida. Pitkittyes-
sään Covid-19-pandemia voi alentaa kulutuskysyntää ja lykätä investointipäätöksiä. Yhtiön halli-
tus ja johto seuraavat tarkasti virustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan covid-19-pan-
demian vaikutuksista tilanteen edetessä. Yhtiö on laatinut covid-19-varautumissuunnitelman ja 
toteuttanut sitä vastuullisesti valtioneuvoston suositusten mukaisesti.  
 
Konsernin keskeisin riski on liikevaihdon lasku päämarkkina-alueilla. Uudisrakentaminen ja sanee-
raushankkeet vaikuttavat Tulikivi-tuotteiden myyntiin Suomessa. Poliittiset ja taloudelliset epä-
varmuudet päämarkkina-alueilla vaikuttavat myös Tulikivi-tuotteiden kysyntään. 
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Konsernin rahoitusaseman parantaminen ja rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät 
kannattavuuden parantumista. Lainojen takaisinmaksu voi muodostaa ennakoitua suuremman ra-
sitteen yhtiön kassavirralle, mikäli yhtiön liiketoiminta ja toiminnan tulos eivät kehity suunnitellusti. 
Riskinä on myös kovenanttien rikkoutuminen sekä Suomussalmen talkkihankkeen viivästyminen. 
Lisäksi riskinä on, että rahoittajien kanssa ei saada neuvoteltua riittävän hyvää lyhennysohjelmaa ja 
sen ehtoja. Mikäli liiketoiminnan kannattavuus ei kehity suunnitellusti on riskinä myös, että joudu-
taan kirjaamaan liikearvon arvonalennusta sekä vähentämään laskennallisia verosaamisia taseessa.  
 
Yhtiön valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Venäjän rupla ja Yhdysvaltain dollari. 
Yhtiön kassavirroista noin 90 prosenttia on euromääräisiä, eli tältä osin yhtiön altistuminen va-
luuttariskeille on vähäistä. Valuuttojen heikentyminen voi vaikuttaa heikentävästi myyntikattee-
seen. 
 
Riskit on kuvattu yksityiskohtaisemmin yhtiön vuoden 2019 vuosikertomuksessa sivulla 84. 
 
 
Osavuosikatsauspäivän jälkeiset tapahtumat 

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuus-
selvitystä käynnistänyt ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). 
Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunni-
teltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. 
Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa. YVA-
menettely toteutetaan Afry Finland Oy:n kanssa ja se käynnistyi tammikuussa 2021.  

On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan para-
nevan. 
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Liitetiedot  
 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö otti 
käyttöön 1.1.2019 IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardin mukaan vuokralle ottaja 
kirjaa taseeseen käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan. Yhtiö hyödynsi standardin 
sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuok-
rasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. IFRS 16 vuokrasopimusten vaikutus vuoden 2019 avaa-
vaan taseeseen oli 1,5 miljoonaa euroa, josta 0,9 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista velkaa ja 0,6 
miljoonaa euroa oli lyhytaikaista velkaa. Rakennusten tasearvo kasvoi 1,4 miljoonaa euroa sekä 
koneiden ja kaluston tasearvo 0,1 miljoonaa euroa. Vuokrakulut pienenivät 0,8 miljoonaa euroa ja 
poistot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2019 IFRS 16 -standardin vaikutuksesta, joten 
IFRS 16:lla ei ollut merkittävää tulosvaikutusta vuonna 2019. Siirtymisessä on noudatettu yksin-
kertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. 
IFRS 16 vuokravelka taseessa oli 1,5 miljoonaa euroa tilanteessa 31.12.2019 ja 1,5 miljoonaa eu-
roa tilanteessa 31.12.2020. IFRS 16:n vuokravelan painotettu keskimääräinen diskonttokorko oli 
3,0 %. Tulikivi on noudattanut tilinpäätöstiedotteessa samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edelli-
sessä konsernitilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla 
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2019. Laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksen 
2019 sivulla 88. 
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
 
Raportointikausien välisen vertailukelpoisuuden vuoksi konserni luokittelee taloudellisessa rapor-
toinnissaan tietyt kulu- ja tuottoerät kertaluonteiseksi. Konserni esittää kertaluonteisina erinä 
konsernin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja tuotot, kertaluonteiset liikearvon 
ja omaisuuserien arvonalentumistappiot sekä muut poikkeukselliset erät, jotka olennaisesti vääris-
tävät konsernin perusliiketoiminnan kannattavuuden vertailukelpoisuutta.  
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Osakepääoma    
Osakepääoma osakelajeittain 
 Osakkeita, Osuus,  Osuus,  Osuus, 
 kpl % % euroa 
  osak- äänistä osakepää- 
  keista  omasta 
K-osakkeet (10 ääntä) 7 682 500 12,8 59,5  810 255 
A-osakkeet (1 ääni) 52 188 743 87,2 40,5 5 504 220 
Yhteensä 31.12.2020 59 871 243 100,0 100,0 6 314 475 
 
 
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mu-
kaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-osakkeille. 
A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön hallussa oli tilikauden päättyessä 
124 200 A-osaketta. 
 
Lähipiiriliiketoimet  
Tilikaudella ei ollut liiketoimia lähipiirin kanssa. 
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Johdon työsuhde-etuudet (1000 euroa)   

       1-12/20    1-12/19 

Hallituksen ja toimitusjohtajan  
palkat ja muut lyhytaikaiset työ- 
suhde-etuudet     405 403 

 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020  
 
Osakkaan nimi   Osakkeet  Osuus 
    äänivallasta 

1. Vauhkonen Heikki  6 873 839 45,9 % 
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  4 545 454 3,5 % 
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  3 420 951 2,7 % 
4. Elo Eliisa  3 108 536 5,7 % 
5. Toivanen Jouko  2 531 259 2,7 % 
6. Suomen Kulttuurirahasto  2 258 181 2,4 % 
7. Mutanen Susanna  1 643 800 6,8 % 
8. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia  1 515 151 1,2 % 
9. Nikkola Jarkko  1 458 000 1,1 % 
10. Vauhkonen Mikko   741 310 3,4 %  

      Muut osakkaat  31 776 252 24,6 % 
 
 
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Nordic Talc Oy, Tulikivi U.S. Inc USAssa ja OOO Tulikivi 
Venäjällä. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., 
joilla ei ole enää liiketoimintaa.  
 
 
TULIKIVI OYJ 
 
Hallitus 
 
Jakelu: Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.tulikivi.com 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555  
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