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Tämä on Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukainen selvitys Raute Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, johon on 
viitattu Raute Oyj:n hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012.
 

1 YLEISET HALLINNOINTIPERIAATTEET

Raute Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (Raute-konserni, Raute) toi-
minta perustuu voimassaolevien lakien ja niiden nojalla annet-
tujen säädösten sekä eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen 
noudattamiseen.

Raute noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 
antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. 

Raute poikkeaa suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsen-
ten valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yhtiön 
hallinto-ohjeen mukaisesti yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, 
joka on merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistaja-
tahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää poik-
keamista perusteltuna ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne 
ja mahdollisuus huomioida merkittävien osakkeenomistajata-
hojen odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan valmistelu-
vaiheessa.

Raute poikkeaa suosituksesta 9 Hallituksen jäsenten lukumää-
rä, kokoonpano ja pätevyys siten, että yhtiön hallitukseen toimi-
kaudella 2012/2013 ei kuulu molempia sukupuolia. Osakkaat 
esittivät ja varsinainen yhtiökokous valitsi 16.4.2012 hallituksen 
jäseniksi miehistä koostuvan henkilöryhmän.

Raute Oyj:n noudattamat hallintoperiaatteet perustuvat Suo-
men osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä Raute 
Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Yhtiön hallitus on antanut yhtiölle hal-
linto-ohjeen, joka sisältää ohjeet päätöksentekoelinten työjär-
jestyksille, ohjeet hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
välisestä työnjaosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan järjestämisestä. 

Raute Oyj:n yhtiöjärjestys ja hallinto-ohje sekä muuta yhtiön 
hallintoon ja sijoittajasuhteisiin liittyvää tietoa on julkaistu yhtiön 
internetsivuilla (www.raute.com). Myös yhtiön internetsivuillaan 
julkaisemiin vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen sisältyy kon-
sernin hallintoon ja riskienhallintaan liittyvää tietoa. 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavil-
la esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla 
(www.cgfinland.fi).

Selvitys hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä

2 KUVAUS HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN 
ASETTAMIEN VALIOKUNTIEN KOKOONPANOS-
TA JA TOIMINNASTA

2.1 Hallitus
Raute Oyj:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seit-
semän jäsentä. Yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet toimintakau-
deksi, joka alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus 
valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa. Hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

2.1.1 Hallituksen kokoonpano
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2012 valitsi hallituk-
seen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä jäsentä. 

Puheenjohtaja:

Diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen
•	  syntynyt 1950, 
•	  hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009 alkaen,
•	  riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajata-

hoista, 
•	  päätoimi: hallituksen osoittamat neuvonantotehtävät, Pöy-

ry Oyj 2008–2010; toimitusjohtaja Pöyry Oyj 1999–2008, 
eläkkeellä,

•	  merkittävimmät samanaikaiset luottamustoimet: hallituk-
sen jäsen, Metso Oyj 2010–.

Varapuheenjohtaja: 

Kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio 
•	  syntynyt 1964, 
•	  hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen, 
•	  riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeen-

omistajatahoista, 
•	  päätoimi: toimitusjohtaja, MORS Software Oy 2006–, 
•	 ei samanaikaisia luottamustoimia.
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Hallituksen jäsenet:

Diplomi-insinööri Joni Bask
•	  syntynyt 1975, 
•	  hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen,
•	  riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osak-

keenomistajatahoista, 
•	  päätoimi: team leader tuotekehitysryhmässä, Varian Me-

dical Systems Oy 2011-,
•	 ei samanaikaisia luottamustoimia. 

Diplomi-insinööri Risto Hautamäki 
•	  syntynyt 1945, 
•	  hallituksen jäsen vuodesta 2009 alkaen,
•	  riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, 
•	  päätoimi: toimitusjohtaja, Metso Paper 2005–2007, eläk-

keellä, 
•	  ei samanaikaisia luottamustoimia. 

Kauppaneuvos, diplomi-insinööri Ilpo Helander
•	  syntynyt 1942, 
•	  hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen, 
•	  riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, 
•	  päätoimi: toimitusjohtaja, Oy Electrolux Ab 1991–2004, 

eläkkeellä,
•	  merkittävimmät samanaikaiset luottamustoimet: hallituk-

sen jäsen Neo Industries Oyj 2007–, Reka Kumi Oy 2007– 
Teknos Oy 2007–, CT-Logistics Oy 2008–, Talent-Center 
Oy 2010–.

Kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen 
•	  syntynyt 1976, 
•	  hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen, 
•	  riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osak-

keenomistajatahoista, 
•	  päätoimi: Business Manager, Talentum Events Oy, 2007–

2012, 
•	  ei samanaikaisia luottamustoimia. 

Tarkemmat tiedot toimivasta hallituksesta ja hallituksen jäsen-
ten ajantasaiset omistustiedot yhtiön osakkeista on esitetty yh-
tiön internetsivuilla.

2.1.2 Kuvaus hallituksen toiminnasta 
Raute Oyj:n hallitus johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjes-
tyksen määräysten mukaan. Hallitus toimii myös konsernihalli-
tuksena, joka käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko 
konsernia tai sen yksiköiden toimintaa koskevat asiat riippu-
matta siitä, edellyttääkö asia juridisesti hallituksen päätöstä. 
Hallitus voi käsitellä mitä tahansa konsernin yhtiötä koskevia 
asioita, jos hallitus tai emoyhtiön toimitusjohtaja katsoo sen 
tarkoituksenmukaiseksi. 

Hallitus päättää vuosittain työjärjestyksestään, joka sisältää ko-
kousaikataulun sekä kunkin kokouksen tärkeimmät erityistee-
mat. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat 
esityslistan kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien 
lisäksi hallitus on vuoden 2012 aikana käsitellyt yhtiön strate-

giaa ja vuosisuunnitelman vuodelle 2013. Hallitus on seurannut 
yhtiön johdon säännöllisen raportoinnin pohjalta markkina- ja 
myyntitilanteen kehitystä, konsernin kannattavuuden ja tase-
aseman kehitystä, käsitellyt tulos- ja rahoitusennusteet sekä 
hyväksynyt tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja vuoden 2012 osa-
vuosikatsaukset. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt investoin-
neista sekä käsitellyt toimintojen uudelleenorganisoinnit.  

Hallitus on lisäksi vastannut tarkastusvaliokunnalle asetetuis-
ta tehtävistä. Tässä ominaisuudessa hallitus on tavannut yhti-
ön ulkoisen tilintarkastajan kolme kertaa. Hallituksen tehtäviin 
tarkastusvaliokunnan ominaisuudessa ovat kuuluneet lisäksi 
mm. tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten läpikäyminen, tilin-
tarkastajien riippumattomuuden toteaminen, tilintarkastuksen 
oheispalvelujen arviointi, sisäisen valvontajärjestelmän seuran-
ta sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suunnitelmat. Hallitus 
on lisäksi suorittanut itsearvioinnin hallituksen jäsenten ja pu-
heenjohtajan toiminnasta. 

Vuonna 2012 hallituksella oli yhteensä 10 kokousta, joihin osal-
listui keskimäärin 98,3 prosenttia hallituksen jäsenistä. Halli-
tuksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Erkki Pe-
hu-Lehtonen 10/10, Sinikka Mustakallio 3/3, Mika Mustakallio 
10/10,  Joni Bask 7/7 Risto Hautamäki 10/10, Ilpo Helander 
9/10 ja Pekka Suominen 10/10.

2.1.3 Hallituksen valiokunnat
Hallitus nimittää keskuudestaan työvaliokunnan ja nimitysvalio-
kunnan tukemaan hallituksen työskentelyä. Hallitus vahvistaa 
valiokuntien työjärjestyksen keskeisen sisällön ja valiokunnat 
raportoivat työskentelystään säännöllisesti hallituksen kokouk-
sissa. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii hallitus. Hal-
lituksella on mahdollisuus perustaa myös muita valiokuntia.

2.1.3.1 Työvaliokunta
Hallitus nimittää merkittävien asioiden valmisteluun työvalio-
kunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen.

Hallituksen työvaliokuntaan nimitettiin 3.5.2012 hallituksen pu-
heenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika 
Mustakallio ja jäsen Risto Hautamäki. Työvaliokunta kokoon-
tui vuoden 2012 aikana kerran ja kokouksiin osallistuivat kaikki 
työvaliokunnan jäsenet. Lisäksi kokouksiin osallistuivat yhtiön 
toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja sihteerinä yhtiön talousjohtaja 
Arja Hakala. 

2.1.3.2 Nimitysvaliokunta
Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi merkittävää ää-
nivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan 
nimeämä, hallituksen ulkopuolinen jäsen. Nimitysvaliokunnan 
tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jä-
seniksi.

Hallituksen nimitysvaliokuntaan nimitettiin 3.5.2012 hallituksen 
puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika 
Mustakallio ja merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeen-
omistajatahojen	 keskuudestaan	 nimeämä	 filosofian	maisteri	
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Ville Korhonen (syntynyt 1974, riippumaton yhtiöstä, riippu-
vainen merkittävistä osakkeenomistajatahoista, päätoimi: ana-
lyytikko, Nordea Oyj 2002–, ei samanaikaisia luottamustoimia). 
Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana kerran ja ko-
koukseen osallistuivat kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet. 

2.2 Toimitusjohtaja
Raute Oyj:n toimitusjohtajana on 16.3.2004 alkaen toiminut 
tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski, syntynyt 1962. Kiiski on riip-
pumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja huolehtii toimitusjohtajalle osakeyh-
tiölain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä toimii lisäksi konser-
nijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimi-
tusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen 
ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hän edustaa 
konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksis-
sa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hal-
litus yksittäisissä tapauksissa toisin päätä. 

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintoja johtoryhmän ja 
operatiivisten yksiköiden kautta. Operatiivisten yksiköiden toi-
minnasta vastaavat johtajat ja päälliköt raportoivat toimitusjoh-
tajalle. Toimitusjohtaja toteuttaa operatiivisten yksiköiden toi-
minnan ohjausta ja valvontaa johtoryhmän ja konsernihallinnon 
toimintojen avustamana. 

3 KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTI-
PROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVON-
NAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN 
PÄÄPERIAATTEISTA

3.1 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan yleis-
kuvaus
Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Hallitus on 
määritellyt konsernin yleisen riskiasenteen ja hyväksynyt ris-
kienhallintapolitiikan yleisellä tasolla. Lisäksi hallitus on hyväk-
synyt yhtiölle vuosittain päivitettävän rahoituspolitiikan. Halli-
tus hoitaa myös tarkastusvaliokunnan tehtäviä. Tässä roolissa 
hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
misestä ja niiden tehokkuuden valvonnasta. Hallitus käsittelee 
myös sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuosittain ja seuraa 
sen toteuttamista. Johtoryhmä on määritellyt konsernin yleiset 
riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä määritellyt 
organisaation toimivaltuuksien rajat. 

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutu-
misen valvonnasta koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön 
toimitusjohtaja yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet 
vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Ris-
kienhallinnan koordinoinnista vastaa talousjohtaja. Toimitus-
johtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti 
merkittävistä riskeistä.

Konsernissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaa-
tiota. Rauten controllertoiminto toteuttaa hallituksen hyväksy-
mää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä yhdessä muun 
organisaation kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden, 

toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista. Erilli-
sen sisäisen tarkastuksen organisaation puuttuminen on otettu 
huomioon sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa, konser-
niraportoinnin sisältöä sekä laatujärjestelmien auditointeja ja 
tytäryhtiöiden valvontaa suunniteltaessa. 

Yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä olennaisimpia 
riskejä käsitellään tarkemmin yhtiön internetsivuilla julkaistuis-
sa  tilinpäätöstiedotteessa ja tilinpäätöksessä.

3.2 Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä 
sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Rauten talousraportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja 
sisäiset menettelytavat on kehitetty sen varmistamiseksi, että 
yhtiön julkaisemat taloudelliset raportit antavat olennaisilta osin 
oikean ja riittävän kuvan Rauten taloudesta. 

Rauten konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti. Vuoden 2012 osavuosikatsaukset mukaan 
lukien tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset  
standardin mukaisesti.

3.2.1 Keskeiset kontrollitoimenpiteet
Hallitus valvoo tilinpäätösten valmistumista johdon säännölli-
sen raportoinnin kautta. Vuosibudjetoinnin lisäksi konsernissa 
on käytössä säännöllisesti laadittava seuraavan vuosineljän-
neksen ennuste ja koko vuoden ennuste, joita vastaan poikke-
amat analysoidaan ja raportoidaan hallitukselle. Lisäksi hallitus 
valvoo yhtiön taloudellista tilannetta vuosineljänneksittäin ris-
kienhallintaraportoinnin ja kassavirtaennusteiden sekä rahoi-
tuksen ja taseen stressitestien avulla. 

Konsernihallinnon talousosasto laatii konsernitilinpäätöksen 
ja sen valmistumista valvoo ja ohjaa konsernin talousjohtaja 
seuraamalla asetettujen osa-aikataulujen pitoa, käymällä läpi 
kontrollipisteistä laadittuja erillisraportteja ja analyysejä toteu-
tuneista eroista ennusteeseen verrattuna.

Konsernitilinpäätös laaditaan erillisyhtiöiden toimittamien tilin-
päätöstietojen pohjalta. Erillisyhtiöiden kirjanpidosta vastaava 
henkilö laatii erillisyhtiön tilinpäätöksen paikallisen kirjanpito-
käytännön mukaisesti, konvertoi sen konserniraportoinnin yh-
tenäistilikartan mukaiseksi ja raportoi tiedot konsernihallinnolle 
erillisyhtiölle asetetun aikataulun mukaisesti. Erillisyhtiön pai-
kallisten menettelyjen ja konsernin IFRS:n mukaisten laatimis-
periaatteiden väliset erot kirjataan konsernilaskentajärjestel-
mään. Konsernihallinnossa on nimetty controller, joka valvoo 
raportoinnin aikataulua, käy analyyttisesti läpi raportoidut tie-
dot, valvoo konserniraportoinnin tilikartan soveltamista sekä 
liikekirjanpidon ja johdon raportoinnin yhdenmukaisuutta.

Konsernissa on käytössä Business Review -katselmukset, jois-
sa eri operatiivisten yksiköiden ja linjaorganisaation johto ra-
portoivat toimitusjohtajalle kunkin vastuualueen taloudelliseen 
tulokseen vaikuttaneista tekijöistä, ennustemuutoksista sekä 
merkittävimmistä riskeistä. Business Review -katselmuksista 
kerätty tieto hyödynnetään konsernihallinnon talousosastolla 
laadittaessa koko konsernin ennusteita. Ylin johto käsittelee ja 
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hyväksyy johdon arviot, konsernin tulosraportoinnin ja ennus-
teet sekä laatii selvitykset hallitukselle.

Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus muodostuu emoyh-
tiön osatuloutettavista pitkäaikaishankkeista. Osatuloutuksen 
periaatteet on määritelty konsernitasolla ja niiden soveltamis-
ta valvoo konsernihallinnon talousosasto. Pitkäaikaishankkei-
den ennusteiden ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta vastaa 
hankkeelle nimetty projektipäällikkö tai muu nimetty vastuuhen-
kilö. Projektien riskienhallinnan menettelyt sisältyvät emoyhtiön 
laatujärjestelmään ja niitä sovelletaan myös muissa konsernin 
erillisyhtiöissä soveltuvin osin. Sisäistä valvontaa toteutetaan 
säännöllisillä taloushallinnon projektikatselmuksilla, joihin osal-
listuu controllerin lisäksi projektihallinnosta vastaava päällikkö. 
Teknologiasta vastaavat päälliköt ja projektiosaston päällikkö 
raportoivat merkittävimmät sopimusriskit, muutokset projekti-
kohtaisissa ennusteissa ja niiden syyt johdolle ns. Business 
Review -katselmuksissa raportointikausittain.

3.2.2 Valvontatoiminnot
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan menettelyjä kehittää ja johtaa talous-
johtaja yhdessä controller-organisaation kanssa. Control-
ler-toiminto havainnoi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tehokkuutta raportointiprosessin aikana ja raportoi havaituista 
poikkeamista ja kontrollipuutteista talousjohtajalle. Talousjohta-
ja päättää havaittuihin poikkeamiin liittyvien korjaavien operatii-
visten toimenpiteiden käynnistämisestä ja raportoi havaituista 
ongelmista ja kontrollien kehittämistarpeista toimitusjohtajalle 
ja hallitukselle sekä operatiivisessa vastuussa olevalle johdolle.
Operatiivisten yksiköiden johto vastaa siitä, että konsernin si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä noudatetaan 
heidän vastuualueellaan ja että heidän organisaationsa talous-
raportointiin tuottama informaatio on oikea-aikaista, kattavaa ja 
totuudenmukaista.

3.2.3 Vuosi 2012
Vuonna 2012 konserniraportointia kehitettiin jatkamalla manu-
aalisten kontrollien korvaamista käyttöön otetun konsernin tie-
tojärjestelmän mahdollistamilla automatisoiduilla kontrolleilla. 
Lisäksi kehitettiin ennustamisen ja riskienhallinnan menettelyjä.  

3.2.4 Vuoden 2013 kehitysalueet
Vuonna 2013 konserniraportoinnissa kehitetään raportoinnin 
työprosessien tehokkuutta ja pyritään vähentämään henkilö-
sidonnaisuutta.  

4 TIETOJEN JULKISTAMISEN KÄYTÄNNÖT

Raute noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskaup-
pakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpii-
riohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama 
sisäpiiriohjeistus. Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjoh-
taja.

Rauten hallitus on vahvistanut yhtiölle sijoittajaviestintäpoli-
tiikan, joka määrittelee keskeiset periaatteet ja toimintatavat 
Rauten sijoittajaviestinnälle. Rauten sijoittajaviestintään kuulu-
vat taloudellisten raporttien ja internetsivujen lisäksi myös eri-
laiset sijoittajatapaamiset, joihin konsernin ylin johto osallistuu 
aktiivisesti. Yhtiö on järjestänyt tiedotustilaisuuden Helsingissä 
tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamisen yhte-
ydessä, jolloin analyytikoilla ja sijoittajilla on ollut mahdollisuus 
tavata yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja henkilökohtaisesti. 
Yhtiö välttää sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin 
sisäpiirin kaupankäyntikielto on voimassa.

Lisätietoja yhtiön sisäpiiriasioiden hoidosta on annettu yhtiön 
internetsivuilla. 

Nastolassa, 12.2.2013

Raute Oyj
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