
Varsinainen yhtiökokous 31.3.2022

Tapani Kiiski

Toimitusjohtajan katsaus



www.raute.com2

• Raute lyhyesti

• Arvoketju, trendit ja toimintaympäristö

• Rauten strategia ja ratkaisut

• Taloudellinen katsaus

• Venäjän sodan vaikutuksista

Esityksen sisältö
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Raute lyhyesti
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• Raute on maailman johtava teknologia- ja 
palvelutoimittaja valitsemillaan puutuote-
toimialan sektoreilla

• Raute on ainoa yritys, joka tarjoaa 
asiakkailleen koko tuotantoprosessin kattavat 
teknologiaratkaisut vanerin, viilun ja LVL:n* 
tuotantoon sekä niihin liittyvät palvelut

• Megatrendit tukevat Rauten koneilla 
valmistettujen, ekologisten ja pitkäikäisten 
puutuotteiden kysyntää

• Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia 
Rauten tuote- ja palvelukehitykselle

Raute lyhyesti

* LVL = Laminated Veneer Lumber eli viilupalkki
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Raute on aidosti kansainvälinen yhtiö

Liikevaihtoa

41 
maasta

Palvelu-
sopimuksia 

52 tehtaalle

16 maassa

Päätoimipisteessä 
työskentelee

> 10
eri kansallisuutta

edustavaa henkilöä 

Henkilöstöstä 
68 % Euroopassa,

15 % Pohjois-Amerikassa,
10 % Kiinassa ja 

7 % muissa maissa

Asiakkaita 

52
maassa

1 424 huoltopalvelutehtävää

(2-4 viikkoa) 120 asiakkaalle,

207 tehtaalle, 

26 eri maahan
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Rauten tärkeimmät asiakasryhmät

• rakentaminen
• huonekalut
• kuljetus
• materiaalitoiminnot

• palkit, tolpat, 
I-palkkien paarteet

• kalusteiden rungot, 
karmit, portaat ym.

Noin 80 %
projektitoimituksista

Noin 20 %
projektitoimituksista

Vaneriteollisuus Viiluteollisuus, joka toimittaa viilua 
vaneri- ja LVL-valmistajille

LVL-teollisuus
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Monipuolinen asiakaskunta isoista metsäkonserneista 
pieniin perheyrityksiin

7
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Arvoketju, trendit ja
toimintaympäristö
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Rauten rooli arvoketjussa
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Puutuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa

• Rauten suurimmat markkinat ovat Eurooppa, 
Venäjä ja Pohjois-Amerikka

• Rauten suurin potentiaali on Kiinassa

• Rauten suurin markkinapotentiaali on 
Pohjois-Amerikassa

• Kasvu ollut vahvinta Euroopassa viime vuosina
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Kysyntä

• Puurakentamisen trendit kehittyneissä maissa 
tukevat vanerin ja etenkin LVL:n kysynnän 
kasvua

• Kehittyneillä markkinoilla kasvu on maltillista ja 
talouden hidastuminen herättää huolta

• Kehittyvät markkinat Aasiassa ja Afrikassa 
tulevat kasvattamaan vahvasti etenkin vanerin 
kysyntää

• Vaneri- ja LVL-tuotteiden kysyntä jatkaa 
kasvuaan maailmanlaajuisesti

• Koronaviruspandemia ja sen vastatoimet sekä 
geopolitiikan aiheuttama yleinen talouden 
epävarmuus aiheuttavat vaihtelua kysyntään 
pitemmälläkin jaksolla

Tarjonta

• Tarjonnan kasvu nojaa yhä enemmän 
istutusmetsiin sekä jalostettuihin ja valittuihin 
puulajeihin

• Venäjällä ja osassa Eurooppaa puun tarjonnan 
odotetaan kasvavan. Venäjän osalta 
geopoliittinen tilanne estää kehityksen

• Kauppapolitiikka ja -kiistat aiheuttavat 
epävarmuutta myös muilla markkinoilla

• Raaka-aineen saatavuuden lisäksi myös 
työvoiman saatavuudesta on tulossa globaali 
haaste. Tämä lisää tarvetta automaatiolle.

Pitkän aikavälin markkinanäkymät
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”Aiomme pitää tehtaan toiminnassa ympäri 
vuorokauden, joten ennakoiva huolto on 
merkittävässä roolissa. Käyttöajan maksimoimisen 
kannalta meille oli tärkeää työskennellä Rauten
kaltaisen yrityksen kanssa, joka voi tarjota myös 
koko laitteiston elinkaaren kattavat palvelut.”

Mindaugas Kozinecas

Tuotannosta vastaava johtaja, VMG Group

Rauten strategia ja 
ratkaisut
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Luomme lisäarvoa metsävaroille



www.raute.com14

Miksi
• Kasvava kestävien puutuotteiden 

lisääntyvä käyttö luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Luomme lisäarvoa metsävaroille 
toimittamalla teknologioita ja 
palveluja erilaisiin asiakastarpeisiin 
kannattavaa ja vastuullista viilun, 
vanerin ja LVL:n tuotantoa varten

Rauten strategia lyhyesti

Miten 
• Kehitämme tekemisemme laatua 

systemaattisesti
• Parannamme jatkuvasti 

operatiivisia prosessejamme sekä 
kykyämme vastata asiakkaiden ja 
markkinoiden tarpeisiin 

• Digitalisoimme tuotantoprosesseja
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• Laitteet ja palvelut
Teknologian, laitteiden ja ohjelmistojen ohella 
tarjoamme prosessien käyttämiseen ja 
kehittämiseen tarvittavat palvelut

Tehdaslaajuisten tuotantoprosessien kokonaisosaaja
• Koko tuotantoprosessi

Ainoana yrityksenä maailmassa koko 
tuotantoprosessin kattavat ratkaisut 
vanerin, LVL:n ja viilun valmistukseen

• Investoinnin koko elinkaari
Koko asiakkaan investoinnin elinkaari 
varhaisesta suunnitteluvaiheesta 
tehdasauditointeihin, 
modernisointeihin ja tehtaiden 
parannushankkeisiin
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• Tuotannon tehostaminen tiedon avulla on 
strategiamme kulmakiviä

› Yksittäisten osaprosessien optimoinnin lisäksi 
useiden osaprosessien samanaikaista ja 
ristikkäistä  optimointia => koko prosessi tehostuu

› Monipuolisemmalla laite- ja prosessidatalla 
entistä parempaa tuotannon optimointia ja 
tuotelaatua 

› Modernit digitaaliset palvelut, kuten ennakoivat 
huoltopalvelut ja arvoperustaiset 
huoltosopimukset

• Aktiivisessa yhteistyössä alan yritysten ja yliopistojen 
kanssa

• Uusia mahdollisuuksia parantaa asiakkaidemme 
tuotannon tehokkuutta ja laatua

• Omien prosessiemme digitalisointi tehostaa 
toimintaamme ja parantaa laatuamme

• Koronapandemian aiheuttamat muutokset lisäävät 
digitalisaation tarvetta ja mahdollisuuksia

Digitalisaatio luo kasvua



www.raute.com17

Strategiset tavoitteemme Vuoden 2021 keskeiset toimenpiteet

Kasvaa markkinoita nopeammin • Hyvä uusien tilausten määrä ja ennätyksellinen tilauskanta vuoden 2021 lopussa. Merkittävimmät tilaukset:
• VMG Groupin Liettuaan tekemä 30 Me tilaus, joka sisälsi LVL-tehtaan koneet ja laitteet
• Segezha Groupin Venäjälle tekemä 16 Me tilaus, joka sisälsi uusia tuotelinjoja ja olemassa olevien 

linjojen modernisointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi viilun tuotannossa sekä tuotantolinjoja 
vanerin jatkojalostukseen

• Red October LLC:n Venäjälle tekemä 18 Me tilaus, joka sisälsi uuden koivuviilu- ja vaneritehtaan 
tärkeimpien tuotantoprosessien koneet ja laitteet

• Yrityskaupan jälkeinen Hiottu Oy:n integraatio digitaalisen tarjooman täydentämiseksi 
• Jatkuvat investoinnit uusien tuotteiden kehittämiseen ja julkaisemiseen, digitalisaatioon ja markkinointiin 
• Työn jatkuminen Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla

Parantaa kannattavuutta • Sisäisten prosessien ja työskentelytavan kehittäminen esimerkiksi suuren prosessi- ja IT-järjestelmien 
kehittämishankkeen myötä; käyttöön on jo otettu uudet talous- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät

• Hinnoittelun aktiivinen hallinta raaka-aineisiin, komponentteihin ja rahtiin liittyvän nopean 
kustannusinflaation lieventämiseksi

Ylläpitää vahva tase • Omavaraisuusaste 44,3 % (58,8)

Kilpailukykyinen tuotto sijoittajille • Hallitukselle valtuutus maksaa osinkoa 0 - 0,80* (0,80) euroa per osake

• 0 – 4,8 % efektiivinen osinkotuotto (25.3. kurssin mukaan)

Näin toteutimme strategiaamme vuonna 2021

*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.
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• Liityimme YK:n Global Compact –verkostoon

• Jatkoimme panostuksiamme digitalisaatioon 
ja etätyön mahdollistamiseen niin omassa 
työssämme kuin asiakkaidemme 
prosesseissa

• Siirryimme uusiutuvasti tuotetun sähkön 
käyttöön päätehtaallamme

• Hiottu toteutti hiilijalanjälkilaskuripalvelun 
asiakkaallemme 

• Työturvallisuuskehitys heikkeni 
toimenpiteistämme huolimatta

• Hiilikädenjälkemme kasvoi, päästömme 
suhteessa tuotantoon vähenivät

Vastuullisuus vuonna 2021
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• Kysyntä kestävästi tuotetuille puutuotteille kasvoi, samoin niiden tuotantoprosesseille

• Pandemian aikana opitut toimintatavat muuttivat yhteistyötämme asiakkaidemme ja 
toimittajiemme kanssa

Lisäarvon luonti

MEUR

142,2

91,4

50,8

Asiakkaat

– Toimittajat 

= Luotu lisäarvo
83,1 % Henkilöstö

20,9 % Julkinen sektori

0,3 % Luotonantajat

0 - 6,7 % Osakkeenomistajat (osingonjakoehdotus)

-4,3 - -11.0 % Jakamaton lisäarvo
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Taloudellinen katsaus
”Yksi tärkeimpiä syitä, miksi valitsimme Rauten
kumppaniksemme, oli Rauten kyky vastata kaikkiin 
tarpeisiimme tarjoamalla kattava valikoima 
teknologialtaan edistyksellisiä koneita ja 

tukipalveluja.”

Doug Pauze
Toimitusjohtaja, Coastland Wood Industries Ltd
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• Markkinatilanne parani pandemiasta 
huolimatta

• Covid-19 -pandemia haittaa kuitenkin yhä 
kehittyvissä maissa

• Poliittinen tilanne tuo epävarmuutta 
markkinoille ja etenkin Venäjälle 

• Erityisen vahva kysyntä on Venäjällä.
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä 
myös aktiivista. Ns. kehittyvillä markkinoilla 
hiljaisempaa

Liiketoimintaympäristö vuonna 2021
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Raute – uudet tilaukset

Raute ja markkinat

2021

Uudet tilaukset, Me 203

• Projektitoimitukset 131

• Teknologiapalvelut 73

Muutos-% 71%

• Projektitoimitukset 61%

• Teknologiapalvelut 93%

.• Uusien tilausten määrä ennätyskorkealla

• Asiakkaiden markkinatilanne erittäin hyvä

• Vuoden aikana kolme uuden kapasiteetin 
kauppaa

• Keskikokoisten yksittäisten linjojen ja 
modernisointien kauppa piristyi

• Varaosien kauppa vahvaa, joskin 
markkinatilanne aiheutti 
toimitusongelmia
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Rauten vuosi 2021 lyhyesti

Avainluvut 2021

Liikevaihto, Me 142,2

• Projektitoimitukset 87,8

• Teknologiapalvelut 54,4

Muutos-% 24 %

Liiketulos, Me -2,2

Liiketulos-% -1,6 %

Tilauskanta, Me 158

Muutos, Me +64

• Tilauskanta ennätystasolla

• Suunniteltu vuoden lopun kiri ei onnistunut

• Lahden tehtaan seisokki ja materiaalien 
saatavuusongelmat aiheuttivat 
siirtymää vuodelle 2022

• Materiaali- ja rahtikustannusten nousu 
vaikutti loppuvuonna kustannustasoihin

• IFRICin agendapäätös SaaS -palveluina 
ostettavien järjestelmähankkeiden 
kirjaustavasta aiheutti 2,9 Me kulu-
kirjauksen. Tästä 0,9 Me kohdistui 
takautuvasti vuodelle 2020 ja 2,0 Me 
katsausvuodelle
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Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut
Tuloslaskelma, Me 2021 2020

Liikevaihto 142,2 115,0

Liiketulos -2,2 -2,8

Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,3

Tulos ennen veroja -1,8 -2,5

Tuloverot -0,0 0,6

Kauden tulos -1,8 -1,8

Tase, Me 31.12.2021 31.12.2020

Liikearvo 1,7 1,7

Muut aineettomat hyödykkeet 6,4 3,3

Aineelliset hyödykkeet 11,5 10,9

Käyttöoikeusomaisuuserät 10,1 5,9

Muut pitkäaikaiset varat 2,9 3,3

Vaihto-omaisuus 22,0 15,0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 31,6 33,6

Rahavarat 24,5 11,6

Varat yhteensä 110,7 85,4

Oma pääoma 34,1 39,6

Pitkäaikaiset velat 8,9 4,9

Saadut ennakkomaksut 33,8 18,1

Lyhytaikaiset velat 33,9 22,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 110,7 85,4

Tunnusluvut 2021 2020

Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton, euroa -0,42 -0,43

Liiketoiminnan rahavirta, Me 24,0 1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,7 -2,7

Oman pääoman tuotto (ROE), % -4,8 -4,1

Nettovelkaantumisaste, % -35,9 -9,8

Omavaraisuusaste, % 44,3 58,8

Henkilöstö kauden lopussa (kirjoilla) 802 751
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Uudet tilaukset
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Tilauskanta
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Liikevaihto
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Liikevaihdon kehitys, markkina-alueet
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Liikevaihdon kehitys, 
Projektitoimitukset ja teknologiapalvelut
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Liikevaihto ja liiketulos
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Osakekohtainen tulos ja osinko

2,13   

2,78   

1,80   

- 0,43   - 0,42   
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Osakekohtainen tulos (laimentamaton)

Osinko

Efektiivinen osinkotuotto-%

Euroa/Osake %

*Hallituksen ehdotus 31.3.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle: 
Hallitukselle valtuutus maksaa osinkoa 0 - 0,80 euroa   per osake.

*
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Osakkeenomistajat
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Markkina-arvo ja osakekurssi
Me
kauden lopussa

Euroa
kauden lopussa

Osakkeen kurssi kauden lopussa

Osakkeen keskikurssi kaudella
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84,4 
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Liiketoimintaympäristö

Näkymät vuodelle 2022

Liiketoimintaympäristö

• Kysyntä jatkuu aktiivisena

• Kysyntä voimakkainta Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa

• Venäjän aloittaman sodan takia 
markkinanäkymät muuttuivat 
epävarmoiksi

• Kustannuskehitys aiheuttaa myös 
epävarmuutta

• Teknologiapalveluiden kysyntä jatkuu 
vakaana

Raute

• Venäjän markkinaodotusten sekä 
tilauskannan toimittamisen ja 
aikataulun epävarmuuden takia 
vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus 
peruttiin.

• Tilauskanta vahva ja kysyntä 
aktiivista muilla markkinoilla

• Koronaviruspandemian vaikutukset 
helpottavat.
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Vuoden 2021 ehdottomia kohokohtia olivat ennätyksellisen 
suuri määrä uusia tilauksia, joiden arvo oli yhteensä 203 
miljoonaa euroa. Iloitsimme myös historiallisen suuresta 
tilauskannastamme, jonka arvo oli vuoden lopussa 158 
miljoonaa euroa. Olen erityisen iloinen pitkäaikaisten 
asiakkaidemme tekemistä uusintatilauksista. Ne osoittavat, 
että olemme palvelleet heitä hyvin.

Haluan vilpittömästi kiittää asiakkaitamme jatkuvasta 
yhteistyöstä, osakkeenomistajiamme Rauten liiketoimintaa 
kohtaan osoittamasta luottamuksesta sekä erityisesti 
henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta näissä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tapani Kiiski 
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Venäjän sodan 
vaikutuksista 
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• Neuvostoliiton romahdusta seuranneen kasvun aikana Venäjä on ollut Rautelle tärkeä 
markkina, tyypillisesti 20−30 % liikevaihdosta

• Muutamana edellisenä vuonna osuus ollut suurempi, jopa noin 50 %

• Näkymät Venäjän markkinoilla olivat lupaavat vielä alkaneen vuoden alussa

• Rautella ei merkittäviä investointeja Venäjällä

• Venäläinen vaneri menettänee markkinaosuuttaan ainakin läntisillä markkinoilla => korvaavat 
tuotteet ja tuottajat?

• Venäläistä puuta ei enää ehkä saatavilla koivuvanerin tuottajille muissa maissa => korvaaviin 
raaka-aineisiin siirtyminen on mahdollisuus Rautelle

Venäjän sodan vaikutuksista Rauteen, taustaa ja 
yleistä
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• Tuomitsemme Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Tuemme Ukrainaa ja ukrainalaisia

• Kunnioitamme sitoumuksiamme:
› Toimimme lakien, asetusten ja vastaavien mukaan, mukaan lukien eri tahojen asettamat 

pakotteet, niin Suomessa kuin Venäjälläkin
› Pyrimme vastaamaan sitoumuksistamme ja edellytämme samaa muilta osapuolilta

• Tarkastelemme tilauskannassamme olevia toimituksia Venäjälle asiakas- ja tilauskohtaisesti.  
Osan tilauksista toteuttaminen on keskeytetty uudelleenjärjestelyjen (mm. maksuehdot) 
takia 

• Emme solmi uusia sopimuksia Venäjälle

• Venäjällä oleva henkilökuntamme saattaa ennen sotaa tehtyjä sitoumuksia loppuun

Toimintamme Venäjällä nyt
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1. Välitön vaikutus Venäjän markkinoilla
› Tilauskannan toimittamisen epävarmuus ja viiveet
› Määrällinen arvio toistaiseksi hyvin epävarma

2. Toiminnan painopisteen siirto 
› Muille markkinoille, etenkin Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
› R&D ja investoinnit kohdennetaan palvelemaan muita markkinoita
› Lisää panostuksia kehittyville markkinoille

Venäjän sodan vaikutuksista Rauteen
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Kiitos mielenkiinnostanne!

Seuraa meitä verkossa:

www.raute.com

Twitter: @RauteCorp

LinkedIn: Raute Oyj

Facebook: Raute Corporation

Instagram: @rautecorporation

Youtube: www.youtube.com/RauteMachinery


