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Raisio Oyj:n osavuosikatsaus 4.5.2022 klo 8.30 
 
VAHVAA KASVUA MARKKINOIDEN JA MAAILMAN MYRSKYISSÄ 

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI  

 
Tammi-maaliskuu 2022, jatkuvat toiminnot 
  

 Konsernin liikevaihto oli 55,1 (47,5) miljoonaa euroa, kasvua 15,9 %.  

 Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (4,3) miljoonaa euroa. Tämä on 0,2 (9,1) % liikevaihdosta. 

 Liiketulos oli -4,0* (7,1**) miljoonaa euroa, mikä on -7,3 (15,0) % liikevaihdosta.  

 Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 35,6 (32,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,7 (4,5) 
miljoonaa euroa, mikä on 7,6 (14,1) % liikevaihdosta. 

 Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 29,0 (22,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 
-1,3 (0,7) miljoonaa euroa, mikä on -4,6 (3,0) % liikevaihdosta. Liiketulos oli -5,5 (3,5) miljoonaa euroa, mikä 
on -18,8 (15,5) % liikevaihdosta. 

 Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli -5,6 (3,5) miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli -1,9 (6,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 
(ROIC) oli -7,4 (11,0) prosenttia. 

 Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,6 (-1,0) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen 
liiketulokseen 0,1 (-0,1) ja liiketulokseen 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. 
  

*Liiketulos sisältää 4,1 miljoonan euron arvonalentumistappion käyttöomaisuushyödykkeistä. 
**Liiketulos sisältää 2,8 miljoonan euron muun liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä. 
 
 
Tammi-maaliskuu 2022, lopetetut toiminnot 
 

 Liikevaihto oli 2,1 (2,4) miljoonaa euroa, laskua 10,9 %.  

 Liiketulos oli -2,7 (0,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulos sisältää 2,9 miljoonan euron arvioidun 
arvonalentumistappion omaisuuserien arvostamisesta. 

 

 
NÄKYMÄT 2022 
 
Raisio on 3.3.2022 perunut taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022 Ukrainan sodan ja toisaalta Raisiolle 
keskeisten viljapohjaisten raaka-aineiden ennennäkemättömän nopean hinnannousun ja näiden raaka-aineiden 
saatavuushaasteiden luoman epävarmuuden vuoksi.  
 

Raision aikaisempi ohjeistus, julkaistu 9.2.2022: Vuonna 2022 Raisio arvioi liikevaihdon kasvavan noin 5 % 
(liikevaihto 2021: 246,4 miljoonaa euroa). Strategian mukaiset kasvuinvestointimme aiheuttavat painetta 
suhteelliseen kannattavuuteemme verrattuna edelliseen tilikauteen.  
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KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 

    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Liikevaihto M€ 55,1 47,5 237,3 

Liikevaihdon muutos % 15,9 -8,2 5,9 

Vertailukelpoinen käyttökate M€ 2,8 5,9 29,4 

Käyttökate M€ 2,8 8,7 31,1 

Vertailukelpoinen liiketulos M€ 0,1 4,3 21,0 
Vertailukelpoinen liiketulos 
liikevaihdosta % 0,2 9,1 8,8 

Liiketulos M€ -4,0 7,1 22,7 

Liiketulos liikevaihdosta % -7,3 15,0 9,5 

Vertailukelpoinen tulos/osake € -0,01 0,02 0,12 

Tulos/osake € -0,03 0,04 0,13 
 
 
VALUUTTAKURSSIEN KONVERSIOVAIKUTUKSET LIIKEVAIHTOON JA LIIKETULOKSEEN 
 

    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Liikevaihto M€ 0,6 -1,0 0,9 

Vertailukelpoinen liiketulos M€ 0,1 -0,1 0,3 

Liiketulos M€ 0,1 -0,1 0,3 

 
 
TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:  
 
Vuosi 2022 käynnistyi erittäin lupaavissa merkeissä, uusi strategiajakso alkoi ja yhtiössä oli toimenpiteet 
valmiina tukemaan jo edellisellä tilikaudella alkanutta orgaanista kasvua. Toki edellisen vuoden 
poikkeuksellisen alhainen viljasato ja Venäjän loppuvuodesta jatkunut uhkaava toiminta oli kohottanut viljojen 
hintatasoja ja osin muitakin kustannuksia mutta näihin muutoksiin olimme varautuneet. Vuoden alussa ei 
kuitenkaan pystytty näkemään markkinoita mullistavia tekijöitä siinä mittakaavassa kuin tänään tiedämme.  
 

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa koettelee maailman ruokajärjestelmää ja Raisiota osana tätä 
arvoketjua. Päätimme hyvin nopeasti sodan sytyttyä lopettaa kaiken vientitoiminnan Venäjälle. Ryhdikkäällä 
päätöksellä oli suuret vaikutukset erityisesti kalanrehuja valmistavaan Raisioaquaan, jonka liikevaihdosta kaksi 
kolmannesta on tyypillisesti tullut Luoteis-Venäjän alueelta. Tämän johdosta käynnistimme yksikössä 
muutosneuvottelut kustannusten hallitsemiseksi. Lisäksi Venäjällä toimiva erityisesti kaurapohjaisten 
elintarvikkeiden myyntiin keskittynyt tytäryhtiö päätettiin siirtää lopetettuihin liiketoimintoihin ja etsiä tämän 
yhtiön jatkolle nopeaa ratkaisua. 
  
Katsauskauden aikana rajusti muuttuneesta toimintaympäristöstä huolimatta Raision liikevaihto kohosi 
huomattavasti 55,1 (47,5) miljoonaan euroon, peräti 15,9 %. Vertailukelpoinen liiketulos sitä vastoin laski 
rajusti johtuen kahdesta seikasta; ensinnäkin täysin ennennäkemättömistä viljan hinnoista ja muiden 
kustannusten noususta sekä toisaalta suunnitelluista lisäpanostuksista kasvun vauhdittamiseksi. 
Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (4,3) miljoonaa euroa vastaten 0,2 (9,1) % liikevaihdosta. Edellä mainituista 
tekijöistä viljan hankintahinnoilla sekä muiden kustannusten nousulla on merkitsevämpi osuus kannattavuuden 
laskussa.   
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Raisio on toiminut päättäväisesti oikaistakseen negatiiviset kustannusvaikutukset ja uskomme kannattavuuden 
paranevan tuntuvasti vuoden edetessä. Tietenkin 15 %:n liikevaihdon häviäminen kerralla vaikuttaa kaikkeen 
tekemiseen yhtiössä kuluvaa vuotta silmällä pitäen. Menetetty liiketoiminta on omalta osaltaan rahoittanut 
kasvua ja nyt meidän on toimittava ripeästi sekä kasvusuunnitelmien rahoittamisen että aikatauluttamisen 
suhteen.  
 

Raisiolle jo pidempään rakennettu, fokusoitu strateginen positio terveellisten elintarvikkeiden ja ainesosien 
teollisena valmistajana ja markkinoijana on edelleen erittäin relevantti. Raisioaqua tai Venäjän 
elintarvikemarkkina ei ollut strategiamme kärjessä, näin ollen suureen suunnanmuutoksen ei ole tarvetta. 
Tulemme jatkamaan valitulla, vahvasti megatrendien tukemalla tiellä, muuttuneet olosuhteet huomioiden. 
  
Viimeksi kuluneet runsaat kaksi vuotta ovat olleet hyvin poikkeuksellisia. Raisio meni hienosti läpi pandemia-
ajan, tulemme tekemään samoin myös sodan aikaansaaman poikkeuksellisen jakson osalta. Tässä kriisissä yhtiö 
kohtaa suhteellisesti suurempia haasteita kuin koronavuosina mutta hyvän henkilöstön ja muiden 
vahvuustekijöiden avulla voitamme haasteet. Lämpimät kiitokseni koko henkilöstölle hyvästä työstä!  
  
 

STRATEGIAKAUSI 2022–2025  
 

Raisio julkisti 10.6.2021 päivitetyn strategiansa ja vastuullisuusohjelmansa tuleville vuosille. Raision tärkein 

tavoite uudella strategiakaudella on kasvaa viime vuosien investointien mahdollistamien uusien kyvykkyyksien 

ja uusien tuotekategorioiden avulla. Raision kolme strategista painopistealuetta ovat Benecol® ja 

kasvistanoliesteriratkaisut, lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat sekä kasvipohjaiset tuotteet.  

 

Edellä mainittujen kolmen painopistealueen yhteenlasketun liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen 

kasvutavoite (CAGR) on 7 % ja koko Raisio-konsernin 5 % strategiakauden aikana. Kolme painopistealuetta 

muodostaa yhteensä yli kaksi kolmasosaa koko Raisio-konsernin liikevaihdosta ja niiden yhteenlaskettu 

liikevaihto katsauskaudella oli 42,6 (37,3) miljoonaa euroa ja koko konsernin 55,1 (47,5) miljoonaa euroa.  

 

 

Strategisten painopistealueiden liikevaihto 

 

    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Liikevaihto M€ 42,6 37,3 159,9 

Benecol®- ja kasvistanoliesteriratkaisut M€ 28,4 27,2 114,3 

Lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja ainesosat M€ 12,4 9,9 39,6 

Kasvipohjaiset tuotteet M€ 1,8 0,1 6,1 
 

 

Raision tavoitteena on, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta 

vuonna 2025. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönotto- ja kaupallistamisvaihe sekä keväällä 2021 hankitun Verso 

Foodin kasvupanostukset luovat painetta Raision liiketulokselle strategiakauden ensimmäisten vuosien aikana.  

 

Raision 3.3.2022 tiedottama Venäjän vientitoiminnan keskeyttäminen ei muuta strategiaamme tai valittujen 

painopistealueiden edistämistä suunnitelmien mukaisesti myös tulevaisuudessa. 
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TALOUDELLINEN RAPORTOINTI  
 
Raision raportoitavat segmentit ovat Terveelliset elintarvikkeet, Terveelliset ainesosat ja Muut toiminnot. 
Raportoitavat luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Sulkeissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon 
vuotta aiemmin, ellei toisin mainittu. Terveelliset elintarvikkeet -segmentti keskittyy kuluttajabrändeihin 
päämarkkina-alueenaan Eurooppa. Terveelliset elintarvikkeet -segmentti muodostaa raportoitavan segmentin, 
johon on yhdistetty Pohjois-Eurooppa, Itä- ja Keski-Eurooppa sekä Länsi-Eurooppa. Terveelliset ainesosat  
-segmentti sisältää kalanrehujen ja Benecol-tuotteiden ainesosan myynnin sekä vilja- ja kasvipohjaisten 
elintarvikkeiden ja niiden ainesosien myynnin teollisuudelle ja suurkeittiöille. Myös Operaatiot, johon kuuluvat 
tuotanto, hankinta ja toimitusketju, raportoidaan osana Terveelliset ainesosat -segmenttiä. 
 
Raisio-konserni on päättänyt luopua Venäjän kuluttajaliiketoiminnosta. Päätös syntyi nopean strategisen 
arvioinnin perusteella, joka käynnistettiin välittömästi helmikuun lopussa, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. 
Terveelliset elintarvikkeet -segmentin, Itä- ja Keski-Euroopan Venäjän kuluttajaliiketoiminnasta vastanneen 
Venäjän tytäryhtiön toiminnot on luokiteltu vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissa 
myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoitu lopetettuina toimintoina. Aikaisempien kausien vertailuluvut 
on muutettu vastaavasti. 
 
 
UKRAINAN SOTA 
 
Raisio tiedotti 3.3.2022 kaiken vientitoiminnan keskeyttämisestä Venäjälle johtuen 24.2.2022 tapahtuneesta 
Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan.  
 
Raisiolla ei ole omaa teollista toimintaa Venäjän tai Ukrainan markkinoilla. Tästä huolimatta Ukrainan sota 
aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Raision vuoden 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. 
Geopoliittisen epävakauden vuoksi Raisiolle tärkeiden viljaraaka-aineiden hinnat ovat nousseet dramaattisesti. 
Ennennäkemättömien kustannusvaikutusten lisäksi tällä on vaikutusta myös viljaraaka-aineiden saatavuuteen. 
 
Vientitoiminnan keskeyttäminen Venäjälle johtaa noin 15 prosentin menetykseen Raision liikevaihdosta. Raisio 
on vienyt maahan elintarvikkeita ja Raisioaquan kalanrehuja. Suurin osa Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on 
tullut kalanrehujen viennistä. Kalanrehuja valmistavan Raisioaquan tuotannosta noin 65 % on suuntautunut 
Luoteis-Venäjälle. Tuotannolla on suuri merkitys myös suomalaisen kalankasvatuksen ja huoltovarmuuden 
kannalta. Laajojen kokonaisvaikutusten vuoksi joudumme harkitsemaan erittäin huolellisesti tätä liiketoimintaa 
koskevien päätösten seurannaisvaikutukset. 
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS  
 
Tammi-maaliskuu, jatkuvat liiketoiminnat 
 
Raisio-konsernin liikevaihto oli 55,1 (47,5) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 
merkittävästi. Kasvuun myötävaikuttivat sekä Terveelliset elintarvikkeet -segmentti että Terveelliset ainesosat  
-segmentti. Kuluttajabrändiemme päämarkkinoilla, erityisesti Suomessa, myynti kasvoi erinomaisesti 
vertailukauteen nähden. Itä-Euroopan markkinoilla liikevaihto kasvoi vertailukaudesta hieman. Terveelliset 
ainesosat -segmentissä erityisesti viljapohjaisten tuotteiden B2B-myynti kehittyi merkittävästi vertailukautta 
paremmin, jatkaen voimakkaalla kasvu-uralla. Viljapohjaisten tuotteiden B2B-myynti jatkoi onnistuneesti 
vientikaupan kasvattamista myynnin jakauman suuntautuessa lisäarvotuotteiden suhteellisen määrän kasvuun. 
1.4.2021 hankitun Verso Foodin liiketoiminta tuki koko konsernin liikevaihdon kasvua. Raisioaquan liikevaihto 
laski vertailukaudesta selvästi johtuen Venäjän viennin keskeytyksestä. Vaikutus kalanrehun viennin 
keskeytyksestä Venäjälle konsernin liikevaihtoon jäi kuitenkin raportointikaudella pieneksi, kalanrehun 
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myynnin ja kysynnän painottuessa Raisioaquan liiketoiminnalle tyypillisesti toisen ja kolmannen 
vuosineljänneksen ajalle. 
 

Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (4,3) miljoonaa euroa, mikä on 0,2 (9,1) prosenttia 
liikevaihdosta. Liiketulos oli -4,0 (7,1) miljoonaa euroa, mikä on -7,3 (15,0) % liikevaihdosta. Katsauskauden 
aikana hintojen poikkeuksellisen suuria kustannuspaineita nähtiin läpi koko toimitusketjun; niin hankinnan, 
kuljetusten kuin raaka-aineiden osalta. Raisiolle tärkeiden viljaraaka-aineiden hinnat ovat alkuvuoden aikana 
jatkaneet nousuaan, aiheuttaen merkittävää kustannuspainetta. Ukrainan sodan vaikutukset ovat suuria 
etenkin Euroopan lähialueille, jotka ovat riippuvaisia tuontiviljasta ja öljykasveista. Viljan viennin 
keskeytyminen näiltä alueilta Venäjän hyökkäyksen jälkeen on entisestään nostanut viljojen hintoja. Hintojen 
nousu on jatkunut alkuvuoden aikana ja hinnat ovat pysyneet ennätyksellisen korkealla tasolla myös Ukrainan 
sodan jatkumisen johdosta. Suomessa viljojen hinnat ovat seuranneet kansainvälistä kehitystä. Hintojen raju 
nousu on välillisesti vaikuttanut viljojen tarjontarytmiin. Viljatase oli alijäämäinen jo ennen sodan aiheuttamaa 
poikkeustilannetta. Raisio on katsauskauden aikana tehnyt merkittävää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 
hintariskien ja saatavuuden kapeikkojen hallitsemiseksi. Kannattavuutta painoivat myös Verso Food 
liiketoiminnan tappiollisuus sekä konsernitasolla vertailukautta merkittävästi suuremmat panostukset myyntiin 
ja markkinointiin.  
 
Valuuttojen konversiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 0,6 (-1,0) miljoonaa euroa. Punnan osuus tästä oli 0,6 
(0,2) miljoonaa euroa ja muiden valuuttojen osuus oli 0,0 (-0,3) miljoonaa euroa.  
 
Valuuttojen konversiovaikutus konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen ja liiketulokseen oli 0,1 (-0,1) 
miljoonaa euroa. Punnan osuus tästä oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja muiden valuuttojen osuus oli 0,0 (0,0) 
miljoonaa euroa. Konversiovaikutuksella tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy, kun tytäryhtiöiden liikevaihto 
konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä.   
 
Poistot ja arvonalentumiset olivat 6,9 (1,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden poistoihin sisältyy 4,1 miljoonan 
euron arvonalentumistappio kalarehuliiketoiminnan käyttöomaisuushyödykkeistä. Konsernin nettorahoituserät 
olivat -1,3 (0,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahoituserät sisälsivät 1,2 miljoonan euron tuoton rahastojen 
myynneistä. Konsernin tulos ennen veroja oli -5,3 (7,4) miljoonaa euroa. Konsernin tulos verojen jälkeen oli -4,4 
(5,9) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,04) euroa ja vertailukelpoinen 
osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,02). 
 
 
TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS  
 
Raisio-konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 349,5 (31.12.2021: 354,4) miljoonaa euroa. Oma 
pääoma oli 273,9 (31.12.2021: 280,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,73 (31.12.2021: 
1,77) euroa. Erittely oman pääoman muutoksista on jäljempänä katsauksen taulukko-osassa. 
 
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli -5,6 (3,5) 
miljoonaa euroa. Katsauskauden rahavirtaa heikensi liiketoiminnan tuloksen vähenemisen ohella 
käyttöpääoman kasvu raportointikaudella. Vertailukauden rahavirta sisälsi 2,8 miljoonan euron muun 
liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä. 
 
Jatkuvien liiketoimintojen käyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 43,6 (31.12.2021: 34,4) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin korolliset rahoitusvelat maaliskuun lopussa olivat 28,9 (31.12.2021: 29,1) miljoonaa euroa. 
Korollinen nettorahoitusvelka oli –51,6 (31.12.2021: - 60,0) miljoonaa euroa.  
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Raisiolla oli maaliskuun lopussa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja  
sekä raha- ja pankkisaamisia 80,4 (31.12.2021: 89,0) miljoonaa euroa. Kassavarat ovat pääosin sijoitettuina 
matalariskisiin ja likvideihin sijoituskohteisiin.  
 
Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 78,4 (31.12.2021: 79,3) prosenttia ja 
nettovelkaantumisaste oli -18,8 (31.12.2020: -21,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli -7,4 
(31.12.2021: 8,5 prosenttia ja vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli -1,9 (31.12.2021: 8,0) 
prosenttia.  
 
Taseen ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut 
 

    31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
     

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen 
jälkeen M€ -5,6 3,5 34,0 

Omavaraisuusaste % 78,4 84,9 79,3 

Nettovelkaantumisaste % -18,8 -28,8 -21,4 

Korollinen nettorahoitusvelka M€ -51,6 -80,6 -60,0 

Oma pääoma/osake € 1,73 1,78 1,77 

Investoinnit M€ 1,7 6,5 24,2 

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) % -1,9 6,8 8,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) % -7,4 11,0 8,5 
 
 
INVESTOINNIT 
 
Tammi-maaliskuussa investoinnit olivat 1,7 (6,5) miljoonaa euroa, mikä on 3,1 (13,8) prosenttia liikevaihdosta.  
 
Jatkamme strategiamme mukaisesti investointeja varmistaaksemme lisäarvoa tuottavien kauratuotteiden sekä 
kasvipohjaisten tuotteiden kasvun jatkumisen. Vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana tehtiin päätös Raision 
teollisuusalueella sijaitsevan pastalinjan uusimisesta. Kyseessä on korvausinvestointi, suuruudeltaan noin 3,5 
miljoonaa euroa. Tämä investointi valmistuu aiemmin ilmoitetusta aikataulusta poiketen kesällä 2023, johtuen 
elektroniikan maailmanlaajuisesta komponenttipulasta. Investointi mahdollistaa erilaisten ainesosien aiempaa 
paremman yhteiskäytön ja uudet kaupalliset tuotesovellukset. Kauhavan tehtaalle on suunnitteilla prosesseja 
härkäpavun laaja-alaisempaan jalostamiseen vuoden 2022 kesän kuluessa.  
 
Vuoden 2021 kesällä käynnistetty hiilineutraali, tuotannon sivuvirroista tuotettava kaurankuoripohjainen 
höyryntuotanto Nokian myllyillä on jo lyhyellä aikavälillä osoittanut hyödyllisyytensä paitsi vastuullisuuden, 
myös kustannustehokkaan energiansaatavuuden turvaamiseksi. Tällä investoinnilla Raisio vapautuu oman 
tuotannon osalta täysin maakaasun käytöstä. 
 

 
HENKILÖSTÖ 
 
Raisio-konsernin palveluksessa työskenteli maaliskuun lopussa 387 (361) henkilöä, josta lopetettujen 
toimintojen osuus oli 20 (20). Terveelliset elintarvikkeet -segmentissä työskenteli 124 (134) henkilöä, josta 
lopetettujen toimintojen osuus 20 (20). Terveelliset ainesosat -segmentissä 217 (181) ja Muissa toiminnoissa 46 
(46) henkilöä. Jatkuvien liiketoimintojen henkilöstöstä 12 (13) prosenttia työskenteli Raision ulkomaan 
toiminnoissa. 
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TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Raision tutkimuksen ja kehityksen kulut tammi-maaliskuussa olivat 0,9 (1,0) miljoonaa euroa,  
mikä on 1,5 (2,1) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukauden tutkimuksen ja kehityksen kuluista on sisällytetty 
0,1 miljoonaa euroa Raision tehdasalueelle rakennetun uuden tuotantolaitoksen hankintamenoon. 
 
Raision strategisten tavoitteiden mukaisesti tutkimus- ja tuotekehityspanostuksissa keskitytään valituissa 
kuluttajabrändeissä entistä parempien kyvykkyyksien ja ominaisuuksien saavuttamiseen, erityisesti 
gluteenittoman kauraraaka-aineen ja Benecolin jatkuvan tuote- ja sovelluskehityksen osalta. Koronapandemian 
aiheuttamat eristystoimet ja liikkumisrajoitteet aiheuttavat edelleen tutkimus- ja kehityshankkeissa osittaisia 
viivästymisiä ja projektien siirtymistä eteenpäin.  
 
Elovena® on kärkisijalla tuoreessa Sustainable Brand Index -listauksessa, joka selvittää suomalaisten mielikuvia 
brändien vastuullisuudesta. Maaliskuussa julkaistun mittauksen tulokset osoittavat, että Raisiossa on tehty jo 
vuosien ajan hyvää ja järjestelmällistä vastuullisuustyötä.  
 
Syksyllä 2021 Elovena toi ruokakauppoihin seitsemän uutta kaurapohjaista tuotetta, ja katsauskauden eli 2022 
ensimmäisen neljänneksen aikana lanseerattiin Elovena Kaurajuoma kahviin sekä Elovena Pehmeä 
Kaurapatukka. 
 
 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
TERVEELLISET ELINTARVIKKEET -SEGMENTTI 
 
Terveelliset elintarvikkeet -segmenttiin kuuluvat Raision kuluttajatuoteliiketoiminnat Länsi-, Itä- ja Keski- sekä 
Pohjois-Euroopan markkinoilla.  
 
 
Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuu, jatkuvat liiketoiminnat 
 
Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 35,6 (32,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Pohjois-
Euroopassa merkittävästi, Länsi-, Itä- ja Keski-Euroopassa hieman. Verso Foodin liiketoiminnalla oli 
liikevaihtoon positiivinen vaikutus.  
 
Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihdosta noin 47 prosenttia kertyi Pohjois-Euroopasta, missä 
Raision brändejä ovat Elovena, Benecol, Beanit®, Härkis®, Sunnuntai®, Nalle® ja Torino®. Noin 45 prosenttia 
liikevaihdosta kertyi Benecol-tuotteiden myynnistä Länsi-Euroopan markkinoilla. Noin 8 prosenttia 
liikevaihdosta tuli Itä- ja Keski-Euroopasta, joissa Raision brändejä ovat mm. Benecol ja Nordic. 
 
Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liiketulos oli 2,7 (4,5) miljoonaa euroa, mikä on 7,6 (14,1) prosenttia 
liikevaihdosta. Raisiolle tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat alkuvuoden aikana jatkaneet nousuaan, 
aiheuttaen merkittävää kustannuspainetta. Raisio on katsauskauden aikana tehnyt hyvää yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa hintariskien hallitsemiseksi. Myös lisääntyneet panostukset myyntiin ja markkinointiin 
näkyivät alkuvuoden aikana kannattavuudessa negatiivisesti.  
 
Valuuttojen konversiovaikutus Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihtoon oli  
0,6 (-1,0) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen ja liiketulokseen 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. 
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Terveelliset elintarvikkeet -segmentin keskeiset tunnusluvut  
 

    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Liikevaihto M€ 35,6 32,0 134,3 

    Länsi-Eurooppa M€ 16,0 15,5 63,1 

    Pohjois-Eurooppa M€ 16,9 13,9 59,8 

    Itä- ja Keski-Eurooppa M€ 2,7 2,6 11,4 

Vertailukelpoinen liiketulos M€ 2,7 4,5 18,4 

Vertailukelpoinen liiketulos % 7,6 14,1 13,7 

Liiketulos M€ 2,7 4,5 18,1 

Liiketulos % 7,6 14,1 13,5 

Nettovarallisuus M€ 88,2 87,1 89,5 

 
 
Liiketoimintakatsaukset tammi-maaliskuu 
 
Länsi-Eurooppa  
 
Länsi-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 16,0 (15,5) miljoonaa euroa. Liiketulos heikkeni merkittävästi. 
 
Ison-Britannian Benecol-liiketoiminnan liikevaihto sekä markkinaosuus kasvoivat vertailukaudesta. Myös 
Raision olemassa olevat muut kategoriat menestyivät katsauskaudella hyvin, mutta vahvat markkinointi-
panostukset erityisesti vuodelle 2022 myyntiä tukemaan tulleille Benecol OAT -tuotteille painoivat liiketulosta. 
 
Isossa-Britanniassa kuluttajien ostokäyttäytyminen on siirtynyt viimeisen kahden vuoden aikana nopeasti kohti 
online-myyntiä. Benecol-tuotteiden online-kanavan myynti hyötyi tästä suuresti myös kuluneen katsauskauden 
aikana. UK:ssa jo noin neljännes Benecol-myynnistä kanavoitui Onlinen kautta. Online-ostojen osalta 
iäkkäämmät ikäryhmät kasvattavat verkko-ostoksiensa osuutta merkittävästi nuorempia ikäryhmiä 
nopeammin. Isossa-Britanniassa pandemiasta johtuneet sulkutoimet ja rajoitukset purettiin pääosin kokonaan 
vuoden 2021 kesällä. Nähtävillä onkin kysynnän palautuminen pandemiaa edeltäville tasoille.  
 
Irlannin liikevaihto ja liiketulos pysyivät vertailukaudella nähdyllä tasolla, jolloin Irlannissa nähtiin voimakas 
myyntipiikki pandemian johdosta. Viimeisen kahden vuoden aikana tehdyt markkinointipanostukset ovat olleet 
menestyksekkäitä ja Benecol-tuotteet ovat saaneet uusia kuluttajia näillä markkinoilla. Belgian liikevaihto 
kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden, liiketuloksen laskiessa merkittävästi. Kasvaneet myynti ja 
markkinointipanostukset näkyvät kasvaneessa myynnissä, liiketuloksen heikentyessä samassa suhteessa 
kasvaneiden markkinointikulujen kanssa. 
 
Pohjois-Eurooppa  
 
Pohjois-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 16,9 (13,9) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukauden tasolta 
merkittävästi. Korkeista vertailuluvuista huolimatta Raision brändit menestyivät markkinoilla erinomaisesti. 
Liikevaihdon selvästä kasvusta vastasivat Raision vahvat brändit, Benecol, Elovena, Sunnuntai sekä Verso Food 
yrityskaupan myötä Raisiolle siirtynyt Beanit. Benecol- ja Elovena-brändien hyvää myyntiä vauhdittivat 
erityisesti kasvipohjaiset tuotelanseeraukset uudesta tuotantolaitoksesta viimeisen puolivuotiskauden aikana. 
Alkuvuoden kasvaneet myyntivolyymit kertovat myös valittujen strategisten painopisteiden toimivuudesta. 

Liiketulosta painoivat vertailukautta voimakkaammat myynti- ja markkinointipanostukset. 
 



      Osavuosikatsaus 1–3/2022
 
 

Sivu 9 

 

Viimeisen vuoden aikana kuluttajien saataville lanseeratut Elovena Gluten Free -tuotteet kasvoivat 
voimakkaasti. Elovenan myynnin kasvu oli huima, yli 23 prosenttia vertailukauteen nähden. Uuden 
tuotantolaitoksen lanseerauksista erityisesti Elovena Kaurajuoma kahviin, sekä perinteiseltä teolliselta 
tuotepuolelta Elovena Pehmeä Kaurapatukka kasvattivat myyntiä voimakkaasti. Myös pikapuurot, 
välipalakeksit ja hiutaleet kasvattivat myyntiä hyvin. Näiden lisäksi myös perinteiset hiutaleet, jauhotuotteet ja 
pasta saavuttivat tavanomaista suuremmat myyntivolyymit. Benecol-tuotteiden myynti kasvoi Suomessa yli 4 
prosenttia katsauskaudella. 
 
Itä- ja Keski-Eurooppa 
 
Itä- ja Keski-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 2,7 (2,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus pysytteli suhteellisesti 
vertailukauden tasolla.  
 

Ukrainassa liikevaihto kasvoi merkittävästi. Liiketulos laski suhteellisesti hieman. Ukrainassa katsauskauden 
alku oli myyntivolyymeilla mitattuna erittäin positiivinen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 katkaisi 
kuitenkin toimitukset Ukrainaan täysin. Maaliskuun aikana Raisio sai Ukrainan jakeluverkoston avustuksella 
täysimittaisen toimituskatkon Ukrainaan osittain purettua. Erityisesti Länsi-Ukrainaan saatiin toimituksia 
perille, erittäin haastavasta tilanteesta huolimatta. Raisio pyrkii jatkamaan myyntiä Ukrainassa paikallisten 
olosuhteiden asettamissa rajoissa. Raisio myös priorisoi toimituksia Ukrainaan tuotannossa sekä tilaus- ja 
toimitusketjussa. 
 
Puolassa liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, myös liiketulos pysyi suhteellisesti vertailukauden tasolla. 
Puolan markkinassa on ollut nähtävillä hintapaineita jo viime vuoden loppupuoliskolta alkaen ja Raisio on 
tälläkin markkinalla tehnyt aktiivisia toimia kannattavuusriskien hallitsemiseksi. Viime vuonna kasvanut 
jakelupeitto eri myymälöissä ja päivitetyt kaupalliset ehdot antavat kuitenkin hyvät kasvunäkymät 
liiketoiminnalle tulevaisuudessa. Puolassa, kuten monilla muillakin Raision markkinoilla, niin sanottu 
discounter-kanava on kasvanut varsinkin pandemian aikana. Tulevaisuudessa Raision tavoitteena on saada 
tukeva jalansija näiltä markkinoilta. 
 
Terveelliset elintarvikkeet -segmentin, Itä- ja Keski-Euroopan Venäjän kuluttajaliiketoiminnasta vastanneen 
Venäjän tytäryhtiön toiminnot on luokiteltu vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissa 
myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoitu lopetettuina toimintoina. Päätös syntyi nopean strategisen 
arvioinnin perusteella, joka käynnistettiin välittömästi helmikuun lopussa, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. 
Raisio on allekirjoittanut sopimukset, joilla Raision kuluttajaliiketoiminnoista Venäjällä vastannut tytäryhtiö 
OOO Raisio Nutrition myydään venäläiselle Copacker Agro Ltd:lle. Raision Venäjän tytäryhtiö on käyttänyt 
muun muassa Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilla Nordic-tavaramerkkiä ja näillä markkinoilla tavaramerkin 
oikeudet myydään virolaiselle Nordgate Trading Oü -yritykselle.  
 
OOO Raisio Nutritionin ja Nordic-tavaramerkin kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun loppuun mennessä. 
Kokonaiskauppahinta on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaupan seurauksena Raisio kirjaa ensimmäisen 
vuosineljänneksen liiketulokseen 2,9 miljoonan euron arvioidun arvonalentumistappion. Kumulatiivinen 
RUB/EUR -muuntoero liittyen Venäjän kuluttajaliiketoimintaan on 2,3 miljoonaa euroa Q1-katsauskauden 
lopussa. Venäjän kuluttajaliiketoiminnasta kirjattu arvonalennustappio ei vaikuta Raisio-konsernin 
vertailukelpoiseen liiketulokseen. Kaupan toteutuessa kokonaistappion arvioidaan olevan yhteensä 3,6 
miljoonaa euroa. Esitetyt luvut ovat alustavia arvioita, joihin vaikuttavat muun muassa RUB/EUR -
valuuttakurssimuutokset kaupan toteutuessa.  
 
Venäjän tytäryhtiön liikevaihto oli 2,1 (2,4) miljoonaa euroa ja liiketulos -2,7 (0,3) miljoonaa euroa ensimmäisen 
neljänneksen aikana. Kyseiset erät ovat luokiteltu katsauskauden raportoinnissa myytävänä oleviksi 
omaisuuseriksi ja raportoitu lopetettuina toimintoina. 
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TERVEELLISET AINESOSAT -SEGMENTTI 
 
Terveelliset ainesosat -segmenttiin kuuluvat kalanrehujen ja Benecol-tuotteiden ainesosan myynti sekä vilja- ja 
kasvipohjaisten tuotteiden myynti teollisuudelle ja suurkeittiöille.  
 
Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuu, jatkuvat liiketoiminnat 
 
Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto ylitti merkittävästi vertailukauden tason ollen 29,0 (22,3) 
miljoonaa. Liikevaihtoa nosti erityisesti viljapohjaisten tuotteiden B2B-myynnin kehittyminen merkittävästi 
vertailukautta paremmin. Raision myynti suomalaisille leipomoille sekä teollisuus- ja suurtalousasiakkaille 
kasvoi merkittävästi. Kauratuotteiden ja gluteenittomien kauratuotteiden myynnin kehitys jatkui edelleen 
vahvana. 
 
Terveelliset ainesosat -segmentin vertailukelpoinen liiketulos oli -1,3 (0,7) miljoonaa euroa, mikä on -4,6 (3,0) 
prosenttia liikevaihdosta. Terveelliset ainesosat -segmentin liiketulos oli -5,5 (3,5) miljoonaa euroa, mikä 
on -18,8 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukauden liiketulos sisälsi 2,8 miljoonan euron muun 
liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä.  
 
Katsauskauden aikana Terveelliset ainesosat -segmentissä hintojen kustannuspaineita nähtiin läpi koko 
toimitusketjun. Raisiolle tärkeiden viljaraaka-aineiden hinnat ovat alkuvuoden aikana jatkaneet nousuaan, 
aiheuttaen merkittävää kustannuspainetta. Raisio on katsauskauden aikana tehnyt aktiivista yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa hintariskien ja saatavuusongelman mitigoimiseksi. Raaka-aineiden ja pakkausten 
saatavuuden osalta olemme onnistuneet turvaamaan toiminnan jatkuvuuden haastavassa markkinatilanteessa. 
Tuotannon puolella onnistuimme sopeuttamaan toimintoja nopeasti vaihtuviin kysynnän muutoksiin. 
 
 
Terveelliset ainesosat -segmentin keskeiset tunnusluvut 
 

    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Liikevaihto M€ 29,0 22,3 132,9 

Vertailukelpoinen liiketulos M€ -1,3 0,7 6,1 

Vertailukelpoinen liiketulos % -4,6 3,0 4,6 

Liiketulos M€ -5,5 3,5 8,1 

Liiketulos % -18,8 15,5 6,1 

Nettovarallisuus M€ 123,9 98,9 120,1 

 
 
Liiketoimintakatsaukset tammi-maaliskuu 
 
Kalanrehut 
 
Maaliskuussa 2022 Raisio tiedotti kaiken vientitoiminnan keskeyttämisestä Venäjälle. Suurin osa Venäjältä 
kertyneestä liikevaihdosta on tullut kalanrehujen viennistä. Kalanrehuja valmistavan Raisioaquan 
kokonaistuotannosta noin 65 % on suuntautunut Luoteis-Venäjälle. Tapahtunut näkyi luonnollisesti myös 
Raisioaquan liikevaihdon ja kannattavuuden laskuna. Vaikutus kalanrehun viennin keskeytyksestä Venäjälle 
konsernin liikevaihtoon jäi kuitenkin raportointikaudella pieneksi, kalanrehun myynnin ja kysynnän 
painottuessa Raisioaquan liiketoiminnalle tyypillisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen ajalle. 
Raisioaquan tuotannolla on suuri merkitys myös suomalaisen kalankasvatuksen ja huoltovarmuuden kannalta. 
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Laajojen kokonaisvaikutusten vuoksi joudumme harkitsemaan erittäin huolellisesti tätä liiketoimintaa 
koskevien päätösten seurannaisvaikutukset.  
 
Tämän erittäin valitettavan ja henkilöstöstä riippumattoman tapahtuman seurauksena on Raisioaquassa 
aloitettu sopeutumistoimet vastaamaan muuttunutta kysyntää. Raisio tiedotti 7.3.2022 että Raisioaquassa on 
aloitettu yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Raisioaquan henkilöstöä. 
 
Viljapohjaisten tuotteiden BtoB-myynti 
 
Raision myynti suomalaisille leipomoille sekä teollisuus- ja suurtalousasiakkaille kasvoi merkittävästi. Erityisen 
hyvin kehittyi vehnän, kauratuotteiden ja gluteenittomien kauratuotteiden myynti. Myyntimix jatkoi siirtymää 
korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, ja samanaikaisesti viennin volyymit kasvoivat vertailukaudesta 
voimakkaasti. Erityisesti matalamman jalostusasteen tuotteissa nousua jatkaneet poikkeuksellisen suuret 
hintapaineet raaka-ainekustannuksissa rasittivat merkittävästi kannattavuutta. 
 
Raisio jatkoi edelleen määrätietoista työtä yhtiön kauratuotteiden ja kauraosaamisen tunnettuuden 
lisäämiseksi erityisesti kansainvälisten elintarviketeollisuuden toimijoiden keskuudessa. Kauran ja sen 
ainesosien kysynnän kasvu jatkui edelleen vahvana. Erityisesti gluteenittoman kauran kysyntä kotimaisilla ja 
vientimarkkinoilla on kasvanut edelleen erittäin merkittävästi. Raision vientiasiakkaita ovat sekä teolliset 
loppukäyttäjät että jakelijat.   
 
Benecol-tuotteiden ainesosan myynti lisenssikumppaneille 
 
Raision kasvistanoliesteritoimitukset lisenssipartnereille kasvoivat vertailukaudesta, lähinnä toimitusten 
ajoittumisesta johtuen. Myös kannattavuus oli samasta syystä vertailukauteen nähden korkeammalla tasolla. 
Perinteinen lisensointimalli on jatkossakin keino tarjota Benecol-tuotteita markkinoilla, joilla Raisiolla ei ole 
omaa liiketoimintaa. 
 
Viljahankinta 
 

Viljahankinta on Raisiolle pääasiassa viljojen hankintaa omien tuotteiden valmistukseen. Strategian mukaisesti 
panostamme lisäarvotuotteiden valmistukseen sekä myyntiin. Varsinainen ulkoinen viljakauppa on osa Raision 
viljakaupan toimintaa, mutta se ei matalan kannattavuuden vuoksi kuulu yhtiön strategisiin painopistealueisiin. 
Ulkoisen viljakaupan volyymit ovatkin laskeneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana, kuten myös 
raportoitavan ensimmäisen neljänneksen aikana. 

 

Ukrainan ja Venäjän osuus maailman vilja- ja öljykasvivientikaupasta on merkittävä. Vaikutukset ovat suuria 
sekä Eurooppaan, mutta etenkin Euroopan lähialueille, jotka ovat riippuvaisia tuontiviljasta ja öljykasveista. 
Viljan viennin keskeytyminen näiltä alueilta Venäjän hyökkäyksen jälkeen on nostanut viljojen hintoja. Hintojen 
nousu on ollut alkuvuoden aikana yli 35 % ja hinnat ovat pysyneet ennätyksellisen korkealla tasolla myös sodan 
jatkumisen johdosta. Vuosien 2017–2020 aikana keskimääräinen kauran hinta on ollut noin 170 €/tn ja tällä 
hetkellä sen hinta ylittää 400 €/tn. 
  
Suomessa viljojen hinnat ovat seuranneet kansainvälistä kehitystä. Markkinatilanne on ollut erittäin haastava, 
koska katovuoden 2021 jälkeen viljatase on alijäämäinen jo ennen sodan aiheuttamaa poikkeustilannetta. 
Hintojen raju nousu on välillisesti vaikuttanut viljojen tarjontarytmiin. Kriittisestä tilanteesta huolimatta Raisio 
pyrkii hankkimaan tarvitsemansa viljat kotimaasta. Pitkän talven ja kylmän kevään vuoksi kasvukausi on 
ajallisesti myöhässä. Tämä luo epävarmuutta saatavuuden osalta myös jatkossa. 
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Varmistaakseen viljelyn jatkumisen viljelyn tuotantokustannusten noususta huolimatta Raisio on lanseerannut 
ennakkomaksuviljelysopimuksen. Sopimuksessa viljelijälle maksetaan sopimusta vastaan ennakkomaksua 
viljasta jo ennen kuin vilja on edes kylvetty. Lopullinen viljatilitys tapahtuu syksyllä, kun vilja toimitetaan Raision 
myllyille. Sopimus on saanut hyvän vastaanoton. 

 

 
OSAKKEET JA OMISTAJAT 
 
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammi-maaliskuussa 7,6 (7,6) miljoonaa 
kappaletta. Vaihdon arvo oli 21,8 (27,6) miljoonaa euroa ja keskikurssi 2,85 (3,62) euroa. Viimeinen 
kaupantekokurssi 31.3.2022 oli 2,67 euroa. 
 
Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 0,4 (0,5) miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 1,2 (1,9) 
miljoonaa euroa ja keskikurssi 3,09 (3,58) euroa. Viimeinen kaupantekokurssi 31.3.2022 oli 2,99 euroa. 
 
Yhtiöllä oli 31.3.2022 yhteensä 36 013 (31.12.2021: 35 089) rekisteröityä osakasta. Ulkomaalaisten 
omistuksessa koko osakekannasta oli 18,9 (31.12.2021: 18,4) prosenttia.  
 
Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 436,9 (31.12.2021: 557,8) miljoonaa euroa ja 
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 432,9 (31.12.2021: 535,2) miljoonaa euroa. 
 
Katsauskauden aikana on 44 000 kappaletta kantaosakkeita muunnettu vaihto-osakkeiksi. 
 
Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä oli katsauskauden lopussa 129 232 406 kappaletta ja 
kantaosakkeiden määrä 30 703 928 kappaletta. Osakekanta tuotti 743 310 966 ääntä. 
 
Raisio Oyj on 2.3.2022 mitätöinyt yhteensä 5 000 000 yhtiön hallussa ollutta omaa vaihto-osaketta sekä kaikki 
yhtiön hallussa olleet 212 696 kantaosaketta eli noin 3,16 % yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Mitätöinnillä ei 
ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 1 480 341 vaihto-
osaketta eli 1,15 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä 0,93 prosenttia 
kaikista osakkeista ja 0,20 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Muilla konserniin 
kuuluvilla yhtiöillä ei ole Raisio Oyj:n osakkeita.  
 
Raisio Oyj:llä ja sen tytäryhteisöillä ei ole eikä katsauskauden aikana ole ollut pantiksi otettuja omia osakkeita. 
 
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö s.r. omistaa 150 510 kappaletta kantaosakkeita, mikä on 0,49 prosenttia 
kantaosakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja vastaavasti 0,09 prosenttia koko osakekannasta ja 0,40 
prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä. 
 
Hallituksen valtuutus päättää enintään 5 000 000 vaihto- ja 1 250 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle 
ja/tai pantiksi ottamisesta oli voimassa 12.4.2022 asti. Samoin hallituksen valtuutus päättää osakeanneista 
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12 500 000 kappaletta ja kanta-osakkeita 
enintään 1 460 000 kappaletta sekä antamalla yhteensä enintään 20 000 000 uutta vaihto-osaketta oli 
voimassa 12.4.2022 asti. Valtuutuksien yksityiskohdat käyvät ilmi 13.4.2021 annetusta pörssitiedotteesta. 
 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 
Raisio Oyj:n 12.4.2022 pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 ja myönsi 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 0,14 euron osingon. Osinko maksettiin 26.4.2022 
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 14.4.2022 oli merkitty omistajaluetteloon; ei kuitenkaan niille 
osakkeille, jotka tuolloin olivat yhtiön hallussa. 
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (vuonna 2021: viisi) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki 
Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen; kaikki päättyneestä 
yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen 
Arto Tiitisen ja varapuheenjohtajakseen Ann-Christine Sundellin. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 500 euroa 
kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana 
siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen 
puheenjohtajalle ja hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan 
kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa 
kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien 
kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan 
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. 
 
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta 
alkaneeksi toimikaudeksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, 
Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas. 
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12 000 euroa ja hallintoneuvoston 
puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille 
korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. 
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle – päätettiin suorittaa 
350 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu. 
 
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (yhteisön nimeämänä 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta) ja KHT Minna Viinikkala sekä varatilintarkastajiksi 
KHT Heikki Ilkka ja KHT Fredric Mattsson. Tilintarkastajien toimikausi alkoi yhtiökokouksesta ja päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että oikeus yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin 
oikeuksiin on osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti menetetty sellaisten osakkeiden osalta, 
joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ollut pätevästi vaadittu 12.4.2022 klo 14 mennessä. Siltä osin kuin 
osakekirja on kadonnut, osakkeita koskeva kirjaamisvaatimus on tullut esittää viimeistään edellä mainittuna 
määräaikana ja niitä koskevan jälkivaihtovaatimuksen on tultava täydelliseksi 30.11.2022 klo 16 mennessä. 

Yhteistilillä oli 12.4.2022 kirjattuna yhteensä 587 728 kantaosaketta ja 178 270 vaihto-osaketta, mikä vastaa noin 
0,5 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja noin 1,6 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. 
Menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet tulevat yhtiölle ja niihin sovelletaan yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita koskevia osakeyhtiölain säännöksiä. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 vaihto-osakkeen ja 1 250 000 kantaosakkeen 
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka ja enintään 30.4.2023 asti. 
 
Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia 
vaihto-osakkeita enintään 6 400 000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1 460 000 kappaletta sekä (2) 
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antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja enintään 30.4.2023 asti. 
 
Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.4.2022 annetusta pörssitiedotteesta. 
 
Yhtiökokouksen vuonna 2021 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus ovat 
lakanneet 12.4.2022. 
 
 
SUUNNATTU OSAKEANTI  
 
Raisio Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2018 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä ansaintajaksolle, joka alkoi 1.1.2019 ja päättyi 31.12.2021.  

Hallitus hyväksyi 16.3.2022 osakepalkkiojärjestelmästä suoritettavat palkkiot sekä osakepalkkiojärjestelmästä 
osakkeina suoritettavan osuuden siirtämiseksi avainhenkilöille päätti toteuttaa suunnatun maksuttoman 
osakeannin yhtiökokouksen 13.4.2021 hallitukselle myöntämän valtuuden nojalla. 

Osakeannissa luovutettiin vastikkeetta 239 854 kappaletta yhtiön hallussa olevia Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita 
osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta 
osakemerkintään. Luovutetut 239 854 vaihto-osaketta vastaavat 0,15 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista 
ja 0,03 prosenttia kaikista äänistä. 

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita luovuttamalla on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon 
ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää 
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön 
suoran osakeomistuksen kautta. Suora osakeomistus on omiaan edelleen sitouttamaan avainhenkilöitä yhtiöön 
sekä vahvistamaan yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden ja intressien samansuuntaisuutta. 

Osakkeet on luovutettu avainhenkilöille 4.4.2022. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet 
alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.  

Raisio Oyj:n hallitus suosittaa, että osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt 
omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes 
heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa. 

 
LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 

Pandemiatilanteen nähdään tällä hetkellä väistyvän, emmekä enää näe sen muodostavan uusia liiketoimintaa 
haittaavia riskejä, vaan suunta olisi kohti normaalimpia aikoja. Venäjän aloittaman sodan vaikutuksia on 
kuvattu tämän katsauksen kappaleessa ”Ukrainan sota”. 
 
Normaalioloissa Raision merkittävimmät lyhyen aikavälin liiketoimintariskit liittyvät talouden yleiseen 
kehitykseen ja kuluttajakysyntään. Sään ääri-ilmiöt sekä muutokset keskeisten raaka-aineiden, kuten viljojen ja 
sterolien, saatavuudessa, laadussa ja hinnassa ovat merkittävä haaste Raision liiketoiminnoille. Raision 
toiminnan kannalta keskeisten valuuttojen muutokset ja valuuttakonversiot vaikuttavat Raision liikevaihtoon ja 
-tulokseen suoraan ja välillisesti. Niiden kokonaisvaikutusta avataan taloudellisissa raporteissa paremman 
kokonaiskuvan ja niihin liittyvien riskien avaamiseksi kattavalla tavalla. 
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TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raisio tiedotti 26.4.2022 Raisioaquan Oy:n muutosneuvottelujen päättymisestä. Muutosneuvottelujen syynä 
olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, jotka juontuvat Venäjän viennin keskeytymisestä. Raisioaqua on 
kalanrehujen valmistaja ja kalanruokinnan asiantuntija. 

Raisio antoi yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen 7.3.2022. Tuolloin arveltiin, että neuvottelut 
voisivat johtaa Raisioaquassa yli 90 päivän lomautuksiin, jotka koskevat koko henkilöstöä eli noin 30 henkilöä. 

Muutosneuvotteluiden lopputuloksena Raisioaquan lomautukset koskevat 27 henkilöä. Lomautusten pituus ja 
ajankohta vaihtelevat työtehtävistä riippuen, ja lomautukset ovat kestoltaan 1−11 kuukautta. Erimittaisilla 
lomautuksilla turvataan kalanrehujen tuotanto ja toimitukset kasvatuskauden aikana. 

Raisio-konserni tiedotti 29.4.2022 Venäjän kuluttajaliiketoiminnosta. Raisio-konserni on allekirjoittanut 
sopimukset, joilla Raision kuluttajaliiketoiminnoista Venäjällä vastannut tytäryhtiö OOO Raisio Nutrition myydään 
venäläiselle Copacker Agro Ltd:lle. Raision Venäjän tytäryhtiö on käyttänyt Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilla 
Nordic-tavaramerkkiä ja näillä markkinoilla tavaramerkin oikeudet myydään virolaiselle Nordgate Trading Oü -
yritykselle. Myytävänä oleva liiketoiminta on raportoitu aiemmin Terveelliset elintarvikkeet -segmentin, Itä- ja 
Keski-Euroopan toiminnossa. Kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun 2022 loppuun mennessä. Kaupan 
lopullinen toteutuminen on riippuvainen viranomaiskäsittelyn kestosta. 
 
 
 
Raisiossa 4. toukokuuta 2022  
Raisio Oyj  
Hallitus 
 
 
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883 
talousjohtaja Mika Saarinen p. 040 072 6808 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 

Suomenkielinen webcast-lähetys Q1-tuloksesta alkaa 4.5.2022 kello 12.00. Raision ensimmäistä 

vuosineljännestä esittelee talousjohtaja Mika Saarinen. Webcastia voi seurata Raision verkkosivuilta löytyvän 

linkin kautta. Suora linkki webcastiin on: https://raisio.videosync.fi/2022-q1 

 
Raisio julkaisee vuoden 2022 puolivuotiskatsauksen 3.8.2022.  
 
 
 
 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraisio.videosync.fi%2F2022-q1&data=05%7C01%7CRobert.Lehtinen%40raisio.com%7Cb2ee2c5f68da4399a43108da22ac9ca7%7C371aa02412094fd99085480fa13c37c5%7C1%7C0%7C637860422757536711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QNRmrge3PCpC1xqs1FMOfcMaJFWFHAU6C1H39xg7BoA%3D&reserved=0
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TAULUKKO-OSA  
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Liikevaihto 55,1 47,5 237,3 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -47,8 -34,2 -178,5 

Bruttokate 7,3 13,3 58,8 

Liiketoiminnan tuotot ja -kulut -11,3 -6,2 -36,1 

Liiketulos -4,0 7,1 22,7 

Rahoitustuotot 0,1 1,5 2,8 

Rahoituskulut -1,4 -1,3 -1,9 

Tulos ennen veroja -5,3 7,4 23,6 

Tuloverot 0,9 -1,6 -3,6 

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -4,4 5,9 19,9 

Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot -2,7 0,3 0,9 

Tilikauden tulos -7,2 6,2 20,9 
        

Tilikauden tuloksen jakautuminen       

Emoyrityksen omistajille -7,2 6,2 20,9 
        

Emoyrityksen omistajille  kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos (€) 

      

Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,05 0,04 0,13 

Laimennettu osakekohtainen tulos -0,03 0,04 0,13 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot -0,03 0,04 0,13 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot -0,02 0,00 0,01 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Tilikauden tulos -7,2 6,2 20,9 

Muut laajan tuloksen erät       

Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi       

Oman pääoman ehtoisten sijoitusten käyvän arvon muutos 0,6 0,0 0,4 

Verovaikutuksen muutos -0,1 0,0 -0,1 

Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi 
yhteensä 0,5 0,0 0,3 

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi       

Rahavirran suojauksen arvon muutos 0,4 -0,9 0,0 

Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien muuntoerojen muutos -0,8 4,6 5,8 

Verovaikutuksen muutos -0,1 0,2 0,0 

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
yhteensä -0,4 3,8 5,8 

Tilikauden laaja tulos -7,1 10,0 26,9 
        

Laajan tuloksen jakautuminen       

Emoyrityksen omistajille -7,1 10,0 26,9 
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KONSERNIN TASE (M€) 
 

VARAT 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Pitkäaikaiset varat       

  Aineettomat hyödykkeet 35,5 33,5 36,0 

  Liikearvo 49,2 48,4 49,6 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 97,3 78,2 102,1 

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3,4 2,4 2,8 

  Laskennalliset verosaamiset 5,1 2,5 3,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 190,5 165,1 194,4 
        

Lyhytaikaiset varat       

  Vaihto-omaisuus 44,0 39,4 37,9 

  Myynti- ja muut saamiset 32,4 32,1 33,1 

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 61,1 66,7 67,9 

  Rahat ja pankkisaamiset 17,9 27,2 21,1 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 155,3 165,5 160,0 

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät * 3,6 - - 
        

Varat 345,9 330,5 354,4 
        

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       

  Osakepääoma 27,8 27,8 27,8 

  Omat osakkeet -3,2 -19,6 -17,8 

  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 249,3 271,6 270,7 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 273,9 279,8 280,7 

  Määräysvallattomien omistajien osuus - - - 

Oma pääoma yhteensä 273,9 279,8 280,7 
        

Pitkäaikaiset velat       

  Laskennalliset verovelat 9,9 6,2 9,8 

  Pitkäaikaiset rahoitusvelat 25,5 12,7 25,9 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 35,4 18,9 35,7 
        

Lyhytaikaiset velat       

  Ostovelat ja muut velat 33,1 30,2 34,7 

  Johdannaissopimukset 0,1 1,1 0,2 

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 3,4 0,6 3,2 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 36,6 31,8 38,0 

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät  
velat ja varaukset* 3,6 - - 
        

Velat yhteensä 72,0 50,8 73,7 
        

Oma pääoma ja velat 345,9 330,5 354,4 
 
*Tasetta ei ole vertailukausien osalta oikaistu. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 
A = Osakepääoma 
B = Ylikurssirahasto 
C = Vararahasto 
D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
E = Muut rahastot 
F = Omat osakkeet 
G = Muuntoerot 
H = Kertyneet voittovarat 
I = Oma pääoma yhteensä 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma A B C D E F G H I 
          

Oma pääoma 1.1.2022 27,8 2,9 88,6 10,2 -0,6 -17,8 -14,8 184,4 280,7 

Tilikauden laaja tulos                   

  Tilikauden tulos   -   -   -   -   -   -   - -7,2 -7,2 

  Muut laajan tuloksen erät                    

    
Oman pääoman ehtoisten  
sijoitusten käyvän arvon muutos   -   -   -   - 0,6   -   -   - 0,6 

   Verovaikutus   -   -   -   - -0,1   -   -   - -0,1 

    Rahavirran suojauksen arvon muutos   -   -   -   - 0,4   -   -   - 0,4 

    
Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien 
muuntoerojen muutos     -   -   -   -   -   - -0,8   - -0,8 

    Verovaikutus   -   -   -   - -0,1   -   -   - -0,1 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 -0,8 -7,2 -7,1 

Liiketoimet omistajien kanssa                   

  Omien osakkeiden mitätöinti   -   -   - 10,6   - 14,5   - -25,2 0,0 

  Osakeperusteiset maksut   -   -   -   -   -   -   - 0,2 0,2 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 14,5 0,0 -24,9 0,2 

Oma pääoma 31.3.2022 27,8 2,9 88,6 20,8 0,2 -3,2 -15,5 152,3 273,9 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma A B C D E F G H I 
          

Oma pääoma 1.1.2021 27,8 2,9 88,6 8,0 -0,9 -19,6 -20,6 183,2 269,5 

Tilikauden laaja tulos                   

  Tilikauden tulos   -   -   -   -   -   -   - 6,2 6,2 

  Muut laajan tuloksen erät                    

    
Oman pääoman ehtoisten  
sijoitusten käyvän arvon muutos   -   -   -   - 0,0   -   -   - 0,0 

   Verovaikutus   -   -   -   - 0,0   -   -   - 0,0 

    Rahavirran suojauksen arvon muutos   -   -   -   - -0,9   -   -   - -0,9 

    
Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien 
muuntoerojen muutos     -   -   -   -   -   - 4,6   - 4,6 

    Verovaikutus   -   -   -   - 0,2   -   -   - 0,2 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 4,6 6,2 10,0 

Liiketoimet omistajien kanssa                   

  Osakeperusteiset maksut   -   -   -   -   -   -   - 0,2 0,2 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Oma pääoma 31.3.2021 27,8 2,9 88,6 8,0 -1,6 -19,6 -16,0 189,6 279,8 
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Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma A B C D E F G H I 

          

Oma pääoma 1.1.2021 27,8 2,9 88,6 8,0 -0,9 -19,6 -20,6 183,2 269,5 

Tilikauden laaja tulos                   

  Tilikauden tulos   -   -   -   -   -   -   - 20,9 20,9 

  Muut laajan tuloksen erät                    

    
Oman pääoman ehtoisten  
sijoitusten käyvän arvon muutos   -   -   -   - 0,4   -   -   - 0,4 

   Verovaikutus   -   -   -   - -0,1   -   -   - -0,1 

    Rahavirran suojauksen arvon muutos   -   -   -   - 0,0   -   -   - 0,0 

    
Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien 
muuntoerojen muutos     -   -   -   -   -   - 5,8   - 5,8 

    Verovaikutus   -   -   -   - 0,0   -   -   - 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 5,8 20,9 26,9 

Liiketoimet omistajien kanssa                   

  Osingot   -   -   -   -   -   -   - -20,6 -20,6 

  Nostamattomat osingot   -   -   -   -   -   -   - 0,1 0,1 

  Yritysosto   -   -   - 2,1   - 1,8   -   - 3,9 

  Osakeperusteiset maksut   -   -   -   -   - 0,0   - 0,8 0,8 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,8 0,0 -19,7 -15,7 

Oma pääoma 31.12.2021 27,8 2,9 88,6 10,2 -0,6 -17,8 -14,8 184,4 280,7 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       

Tulos ennen veroja -8,2 7,4 23,5 

Oikaisut:       

Suunnitelman mukaiset poistot 6,9 1,5 8,4 

Rahoitustuotot ja -kulut 1,3 -0,3 -0,9 

Muut oikaisut  3,0 0,2 0,8 

Oikaisut yhteensä 11,2 1,5 8,3 
        

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3,0 8,9 31,9 

Käyttöpääoman muutos       

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+)  -1,4 -2,8 -3,4 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -6,5 -2,0 0,2 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-)  -0,3 -0,4 4,7 

Käyttöpääoman muutos yhteensä -8,2 -5,1 1,5 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5,2 3,8 33,3 
Maksetut korot ja maksut muista  

liiketoiminnan rahoituskuluista -0,1 -0,1 -0,5 

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,2 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0,1 0,1 0,4 

Muut rahoituserät, netto -0,1 0,3 0,7 

Maksetut välittömät verot -0,3 -0,6 -0,1 

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen -5,6 3,5 34,0 
        

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA       

Aineellisten hyödykkeiden hankinta -1,3 -2,8 -9,7 

Aineettomien hyödykkeiden hankinta -0,1 -0,2 -1,0 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot - - 0,0 

Luovutustulo oman pääoman ehtoisista sijoituksista - 0,4 0,4 

Hankitut liiketoiminnot - - -7,0 

Investointien rahavirta -1,4 -2,7 -17,3 
        

Rahavirta investointien jälkeen -7,0 0,8 16,7 
        

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       

Muut rahoituserät, netto 0,0 1,2 1,4 

Vuokrasopimusvelan pienenemiseen liittyvät maksut -0,7 -0,2 -1,5 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - - -0,1 

Emoyhtiön omistajille maksetut osingot ja muu voitonjako -   -  -20,5 

Rahoituksen rahavirta -0,7 1,0 -20,7 
        

RAHAVAROJEN MUUTOS -7,7 1,9 -4,0 

Rahavarat tilikauden alussa  89,0 93,2 93,2 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,2 0,2 

Lopetetuksi luokitellun liiketoiminnan vaikutus 0,4 -0,3 0,5 

Rahavarojen käyvän arvon muutoksen vaikutus -1,2 -1,1 -0,9 

Rahavarat tilikauden lopussa   80,5 93,9 89,0 
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Perustiedot 
 
Raisio Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Raisio Oyj ja sen tytäryritykset muodostavat Raisio-konsernin. 
Konsernin kotipaikka on Raisio ja sen rekisteröity osoite on Raisionkaari 55, 21200 Raisio. Yhtiön osakkeet 
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
 
 
Laadintaperiaatteet ja lukujen esittäminen 
 
Raisio Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset  
-standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 
2021 lukuun ottamatta 1.1.2022 voimaan tulleita Raisio Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja -tulkintoja.  
 
1.1.2022 voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin 
tulokseen, taloudelliseen asemaan tai osavuosikatsauksen esittämiseen.  
 
Osavuosikatsaus esitetään miljoonina euroina jatkuvista liiketoiminnoista, ellei toisin mainita. 
 
 
Johdon harkinta 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää, että johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 
raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon 
tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat arvioista.  
 
Johdon harkintaa edellyttävissä laadintaperiaatteissa tai arvioihin sisältyvissä epävarmuustekijöissä ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. Ukrainan sodan vaikutukset 
raportoimme erikseen. Raisio-konsernille merkittävimmät johdon arviot liittyvät liikearvojen ja taloudelliselta 
vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden ja keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden 
mahdollisiin arvonalentumisiin, liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen hyödykkeiden käyvän arvon 
määrittämiseen, laskennallisen verosaamisen määrään ja missä määrin verosaamista voidaan kirjata taseeseen, 
poistoaikojen määrittämiseen, myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvostamiseen, vuokrasopimusten 
vuokra-aikojen ja omaisuuserien luokitteluun myytävänä olevaksi tai lopetettavaksi toiminnoksi. 
 
Raisio-konserni keskeytti elintarvikkeiden ja kalanrehujen viennin Venäjälle maaliskuun alussa, kun Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan.  
 
Konserni on päättänyt luopua Venäjän kuluttajaliiketoiminnosta. Terveelliset elintarvikkeet -segmentin, Itä- ja 
Keski-Euroopan Venäjän kuluttajaliiketoiminnasta vastanneen Venäjän tytäryhtiön toiminnot on luokiteltu 
vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissa myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoitu 
lopetettuina toimintoina. Raisio-konserni kirjaa ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen 2,9 miljoonan 
euron arvioidun arvonalentumistappion liittyen Venäjän kuluttajaliiketoimintaan. Raisio-konserni kirjaa myös 
vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen 4,1 miljoonan euron arvonalentumistappion 
kalarehuliiketoiminnan käyttöomaisuushyödykkeistä.  
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Ukrainan sota 
 
Raision toimintaympäristö muuttui merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainassa on vaikuttanut konsernin toimintaan Suomessa, Ukrainassa ja Venäjällä. Katsauskauden 
ensimmäinen vuosineljänneksen koko konsernin liikevaihdosta 3,5 (4,2) miljoonaa euroa tuli Venäjän ja 
Ukrainan markkinoilta.  
 

M€ 1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Liikevaihto* 3,5 4,2 36,7 

 
*Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot 
 
Elintarvikkeiden ja kalanrehujen Venäjän viennin keskeytymisen ja sodan vaikutus ensimmäisen neljänneksen 
liikevaihtoon oli jatkuvien liiketoimintojen osalta 0,9 miljoonaa euroa. 
 
Sodan ja pakotteiden vaikutukset talouteen ovat moninaiset ja tässä vaiheessa kaikkia vaikutuksia on 
mahdotonta ennustaa. 
 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

Raisio Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista tulosta  
ja asemaa sekä rahavirtoja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä ja lisätäkseen ymmärrystä 
yhtiön tuloksen muodostumisesta ja taloudellisesta asemasta.  

Vaihtoehtoinen tunnusluku on johdettu IFRS-tilinpäätöksestä. Hallituksen toimintakertomuksessa, 
tilinpäätöstiedotteessa sekä puoli- ja osavuosikatsauksissa voidaan esittää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja 
laskea vaihtoehtoisia tunnuslukuja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan  
asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on esitetty merkittävät yrityskauppoihin  
ja liiketoiminnan laajentamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden kulut, liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelemiseen liittyvät kulut ja omaisuuden arvonalentumisiin liittyvät kulut ja niiden mahdolliset 
palauttamiset. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on kirjattu tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai 
kuluryhmään. Johto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja liiketoiminnan kehityksen, kannattavuuden sekä 
taloudellisen aseman seurantaan ja analysointiin. 

 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Raisio tiedotti 26.4.2022 Raisioaquan Oy:n muutosneuvottelujen päättymisestä. Muutosneuvottelujen syynä 
olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, jotka juontuvat Venäjän viennin keskeytymisestä. Raisioaqua on 
kalanrehujen valmistaja ja kalanruokinnan asiantuntija. 

Raisio antoi yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen 7.3.2022. Tuolloin arveltiin, että neuvottelut 
voisivat johtaa Raisioaquassa yli 90 päivän lomautuksiin, jotka koskevat koko henkilöstöä eli noin 30 henkilöä. 
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Muutosneuvotteluiden lopputuloksena Raisioaquan lomautukset koskevat 27 henkilöä. Lomautusten pituus ja 
ajankohta vaihtelevat työtehtävistä riippuen, ja lomautukset ovat kestoltaan 1−11 kuukautta. Erimittaisilla 
lomautuksilla turvataan kalanrehujen tuotanto ja toimitukset kasvatuskauden aikana. 

Raisio-konserni tiedotti 29.4.2022 Venäjän kuluttajaliiketoiminnosta. Raisio-konserni on allekirjoittanut 
sopimukset, joilla Raision kuluttajaliiketoiminnoista Venäjällä vastannut tytäryhtiö OOO Raisio Nutrition myydään 
venäläiselle Copacker Agro Ltd:lle. Raision Venäjän tytäryhtiö on käyttänyt Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilla 
Nordic-tavaramerkkiä ja näillä markkinoilla tavaramerkin oikeudet myydään virolaiselle Nordgate Trading Oü -
yritykselle. Myytävänä oleva liiketoiminta on raportoitu aiemmin Terveelliset elintarvikkeet -segmentin Itä- ja 
Keski-Euroopan toiminnossa. Kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun 2022 loppuun mennessä. Kaupan 
lopullinen toteutuminen on riippuvainen viranomaiskäsittelyn kestosta. 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO  

Raisio-konsernin raportoitavat segmentit ovat Terveelliset elintarvikkeet, Terveelliset ainesosat ja Muut 
toiminnot.  
 
Taloudelliset luvut ovat vertailukelpoisia.  
 
Tuotot segmenteittäin (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Terveelliset elintarvikkeet       

  Länsi-Eurooppa 16,0 15,5 63,1 

  Pohjois-Eurooppa 16,9 13,9 59,8 

  Itä- ja Keski-Eurooppa 2,7 2,6 11,4 

Terveelliset elintarvikkeet yhteensä 35,6 32,0 134,3 

Terveelliset ainesosat 29,0 22,3 132,9 

Muut toiminnot  0,5 0,4 1,5 

Segmenttien välinen myynti -10,0 -7,1 -31,4 

Liikevaihto yhteensä 55,1 47,5 237,3 

 
 
Liiketulos segmenteittäin (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Terveelliset elintarvikkeet 2,7 4,5 18,1 

Terveelliset ainesosat -5,5 3,5 8,1 

Muut toiminnot  -1,3 -0,8 -3,6 

Segmenttien välinen  0,0 0,0 0,0 

Liiketulos yhteensä -4,0 7,1 22,7 

 
Katsauskauden Terveelliset ainesosat -segmentin liiketulos sisältää 4,1 miljoonan euron arvonalentumistappion 
käyttöomaisuushyödykkeistä ja vertailukauden liiketulos sisältää 2,8 miljoonan euron suuruisen liiketoiminnan 
muun tuoton saamisen myynnistä. 
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Nettovarallisuus segmenteittäin (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Terveelliset elintarvikkeet 88,2 87,1 89,5 

Terveelliset ainesosat 123,9 98,9 120,1 

Muut toiminnot ja kohdistamattomat erät 61,8 93,8 71,1 

Nettovarallisuus yhteensä 273,9 279,8 280,7 

 
 
Investoinnit segmenteittäin (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Terveelliset elintarvikkeet 0,1 0,1 1,0 

Terveelliset ainesosat 1,1 6,1 21,9 

Muut toiminnot  0,5 0,3 1,4 

Investoinnit yhteensä 1,7 6,5 24,2 

 
 
MYYNTITUOTOT 
 
Tuotot maittain (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Suomi 25,7 19,9 97,0 

Iso-Britannia 13,5 13,2 53,0 

Muut 15,9 14,4 87,2 

Liikevaihto yhteensä 55,1 47,5 237,3 

 
 
Tuotot ryhmittäin (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Tuotteiden myynti 54,6   47,1   235,6   

Palveluiden myynti 0,4   0,3   1,1   

Rojaltituotot 0,1   0,1   0,6   

Liikevaihto yhteensä 55,1   47,5   237,3   

 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT, LOPETETUT TOIMINNOT JA  
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT 
 
Hankitut liiketoiminnot katsauskaudella  
 
Kaudella 1.1.–31.3.2022 ei ollut hankittuja liiketoimintoja.  
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Hankitut liiketoiminnot vuonna 2021 

Vertailukaudella 1.1.–31.3.2021 ei ollut hankittuja liiketoimintoja. 

Raisio-konserni hankki Verso Food Oy:n koko osakekannan ja määräysvallan 1.4.2021. 

Hankintaan liittyvän järjestelyn kokonaiskauppahinta oli 7 miljoonaa euroa ja miljoona kappaletta Raisio Oyj:n 
hallussa olevia vaihto-osakkeita, yhteensä 10,9 miljoonaa euroa. Osakkeina maksettava osuus toteutettiin 
suunnattuna osakeantina.  

Yhteenveto maksetusta kokonaiskauppahinnasta: 

  Milj. euroa 
  

Maksettu rahavastike osakkeista 3,9 

Maksettu vastike lyhytaikaisista veloista, cash pool   

  Rahavastike 3,1 

  Omat osakkeet (1 milj. kappaletta) 3,9 

Yhteensä 10,9 
 
Hankintamenolaskelma perustui Verso Food Oy:n välitilinpäätökseen 31.3.2021.  

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Verso Food Oy:stä maksetusta vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana 
kirjatuista käypään arvoon arvostetuista varoista ja veloista. 

  Milj. euroa 
  

Maksettu vastike 1.4.2021 3,9 
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista  
veloista kirjatut määrät 

 

  Aineettomat hyödykkeet 1,8 

  Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6,9 

  Laskennalliset verosaamiset 1,2 

  Vaihto-omaisuus 0,6 

  Myynti- ja muut saamiset 1,3 

  Rahat ja pankkisaamiset 0,1 

  Pitkäaikaiset rahoitusvelat -0,3 

  Ostovelat ja muut velat -1,2 

  Lyhytaikaiset velat, cash pool -7,0 

  Laskennalliset verovelat -0,3 

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat -0,1 

Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 3,4 

Konserniaktiiva 0,5 
 
Hankinnasta aiheutuva brändiarvo 1,8 miljoonaa euroa ja liikearvo 0,5 miljoonaa euroa perustuivat Raisio -
konsernin vahvistuneeseen asemaan kasvisproteiinimarkkinoilla.  

Kirjattu brändi- ja liikearvo eivät ole miltään osin vähennyskelpoisia verotuksessa. 

Hankintaan liittyvät 0,6 miljoonan euron kulut sisältyvät tuloslaskelman hallinnon kuluihin.  
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Verso Food Oy yhdistettiin Raisio-konsernin lukuihin 1.4.2021 alkaen.  

Hankitun liiketoiminnan vaikutus Raisio -konsernin tilinpäätökseen M€: 

 1.4.–31.12.2021  1.1.–31.12.2021 proforma 

Liikevaihto 5,7 7,8 

Liiketulos -1,9 -2,7 

 
Hankitun liiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyi 1.4.–31.12.2021 tilikauden tuloslaskelmaan oli 5,7 miljoonaa euroa 
ja liiketappio oli -1,9 miljoonaa euroa. 

Koko tilikauden proforma kuvaa hankitun liiketoiminnan vaikutusta, jos Verso Food Oy olisi yhdistelty 
Raisio-konserniin vuoden 2021 alusta lähtien, jolloin vaikutus olisi ollut konsernin liikevaihtoon 7,8 miljoonaa euroa 
ja liiketulokseen -2,7 miljoonaa euroa. 

Hankitun liiketoiminnan vaikutus konsernin vuoden 2021 rahavirtaan oli -1,6 miljoonaa euroa. 

 
Lopetetut ja myytävänä olevat toiminnot katsauskaudella 
 
Raisio-konserni tiedotti 29.4.2022 Venäjän kuluttajaliiketoiminnosta. Raisio-konserni on allekirjoittanut 
sopimukset, joilla Raision kuluttajaliiketoiminnoista Venäjällä vastannut tytäryhtiö OOO Raisio Nutrition 
myydään venäläiselle Copacker Agro Ltd:lle. Raision Venäjän tytäryhtiö on käyttänyt Venäjän ja Valko-Venäjän 
markkinoilla Nordic-tavaramerkkiä ja näillä markkinoilla tavaramerkin oikeudet myydään virolaiselle Nordgate 
Trading Oü -yritykselle. Myytävänä oleva liiketoiminta on raportoitu aiemmin Terveelliset elintarvikkeet  
-segmentin, Itä- ja Keski-Euroopan toiminnossa. Kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun 2022 loppuun 
mennessä. Kaupan lopullinen toteutuminen on riippuvainen viranomaiskäsittelyn kestosta. 
 
Raisio-konserni on soveltanut IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot -standardin vaatimuksia myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Raisio-konserni on 
luokitellut Venäjän kuluttajaliiketoiminnon myytävänä oleviksi eriksi ja raportoi ne lopetettuna toimintona 
vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 
 
Konsernin tuloslaskelmassa esitetään lopetetut toiminnot erillään jatkuvista toiminnoista ja vertailukaudet on 
oikaistu vastaavasti. Tasetta ei ole oikaistu aikaisempien kausien osalta. Myytävänä oleviksi luokiteltujen varat 
ja niihin liittyvät velat ja varaukset esitetään erikseen omilla riveillään taseessa. 
 
Lopetettujen toimintojen tuloslaskelma, M€ 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Liikevaihto 2,1 2,4 9,1 
Myytyjä suoritteita vastaavat 
kulut 

-1,7 -1,7 -6,8 

Bruttokate 0,4 0,7 2,3 
Liiketoiminnan tuotot ja -kulut -3,1 -0,4 -1,2 
Liiketulos -2,7 0,3 1,1 
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 
Tulos ennen veroja -2,7 0,4 1,2 
Tuloverot 0,0 -0,1 -0,2 
Tilikauden tulos -2,7 0,3 0,9 
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Lopetettujen toimintojen katsauskauden liiketulos sisältää 2,9 miljoonan euron arvioidun 
arvonalentumistappion. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero liittyen Venäjän kuluttajaliiketoimintaan on 2,3 
miljoonaa euroa Q1-katsauskauden lopussa. 

 
Myytävään liiketoimintaan liittyvät varat ja velat, M€ 
 

  31.3.2022 
  

  Aineettomat hyödykkeet 0,0 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,0 

  Laskennalliset verosaamiset 0,0 

  Vaihto-omaisuus 0,2 

  Myynti- ja muut saamiset 1,5 

  Rahat ja pankkisaamiset 1,9 

Myytävänä olevaan luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat yhteensä 3,6 
    

  Ostovelat ja muut velat 0,8 

  Laskennalliset verovelat 0,0 

Myytävänä olevaan luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat yhteensä 0,8 

Myytävänä olevaan luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varaukset  2,9 

Myytävänä olevaan luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat ja varaukset yhteensä 3,6 

Myytävänä olevaan luovutettavien erien ryhmään sisältyvät nettovarat yhteensä 0,0 

 
 
Myytävään liiketoimintaan liittyvät varaukset, M€ 
 

  31.3.2022 
  

Tilikauden alussa - 

Varausten lisäykset 2,9 

Tilikauden lopussa 2,9 

 
 
Lopetettujen toimintojen tulos per osake 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Tulos per osake, € -0,02 0,00 0,01 

 
 
 
Lopetetut ja myytävänä olevat toiminnot vuonna 2021 
 
Kaudella 1.1.–31.3.2021 ja vuonna 2021 ei ollut lopetettuja ja myytävänä olevia liiketoimintoja. 
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AINEELLISET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSHYÖDYKKEET (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Hankintameno tilikauden alussa 354,5 317,9 317,9 

Muuntoerot -0,1 0,1 0,1 

Lisäykset, sisältää IFRS 16 -standardin mukaiset lisäykset 1,6 6,3 23,2 

Lisäykset, hankitut liiketoimet - - 13,9 

Vähennykset 0,0 0,0 -0,6 

Myytävänä oleviksi luokitellut erät 0,0 - - 

Hankintameno tilikauden lopussa 356,0 324,3 354,5 
        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 252,4 244,8 244,8 

Muuntoerot -0,1 0,1 0,1 

Kertyneet poistot, hankitut liiketoimet - - 0,9 

Vähennykset ja siirrot 0,0 0,0 -0,5 

Myytävänä oleviksi luokitellut erät 0,0 - - 

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 6,4 1,3 7,1 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa 258,7 246,2 252,4 
        

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 97,3 78,2 102,1 

 
 
 
VUOKRATUT KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSHYÖDYKKEET (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Hankintameno tilikauden alussa 31.4 11.7 11.7 

Muuntoerot 0.0 0.0 0.0 

Lisäykset 0.6 3.3 14.0 

Lisäykset, yritysosto - - 6.3 

Myynnit ja muut vähennykset 0.0 - -0.6 

Hankintameno tilikauden lopussa 31.9 14.9 31.4 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -2.6 -1.5 -1.5 

Muuntoerot 0.0 0.0 0.0 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0.0 - 0.5 

Tilikauden poistot -0.7 -0.2 -1.6 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -3.4 -1.7 -2.6 

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 28.7 10.2 10.2 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 28.5 13.2 28.7 

 
 
Vertailukauden 1.1.–31.3.2021 käyttöoikeusomaisuushyödykkeiden lisäyksiin sisältyi 3,1 miljoonaa Raision 
tehdasalueelle rakennetun uuden tuotantolaitoksen prosessilaitteiden käyttöomaisuushyödykehankintoja. Koko 
vuoden 2021 käyttöoikeusomaisuushyödykkeiden lisäyksiin sisältyi 12,1 miljoonaa Raision tehdasalueelle 
rakennetun uuden tuotantolaitoksen prosessilaitteiden käyttöomaisuushyödykehankintoja. 
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VUOKRASOPIMUKSISTA TULOSLASKELMAAN KIRJATUT ERÄT (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Vuokratuotot 0,2 0,2 0,7 

Poistot käyttöomaisuuseristä -0,7 -0,2 -1,6 

Kulut lyhytaikaisista ja vähäarvoisista vuokrasopimuksista 0,0 0,0 0,0 

Korkokulut liittyen vuokrasopimuksiin -0,1 0,0 -0,2 

Yhteensä -0,7 0,0 -1,1 

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta 0,7 0,2 1,5 

 
 
VUOKRASOPIMUSVELAT (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 1.1. 28,8 10,2 10,2 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 

Vuokrasopimusvelkojen lisäykset, hankitut liiketoiminnot - - 6,3 

Vuokrasopimusvelkojen lisäykset 0,6 3,3 13,8 

Vuokrasopimusvelan pienentymiseen liittyvät maksut -0,7 -0,2 -1,5 

Yhteensä 28,6 13,3 28,8 

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat kauden alussa 25,6 9,5 9,5 

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat kauden lopussa 25,3 12,7 25,6 

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat kauden alussa 0,6 0,6 0,6 

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat kauden lopussa 3,4 0,6 3,2 

 
 
Vertailukauden 1.1.–31.3.2021 vuokrasopimusvelkojen lisäyksiin sisältyy 3,1 miljoonaa euroa ja 1.1.–31.12.2021 
vuokrasopimusvelkojen lisäyksiin sisältyy 12,2 miljoonaa euroa  Raision tehdasalueelle rakennettuun uuteen 
tuotantolaitokseen liittyviä prosessilaitteiden käyttöomaisuushyödykehankintojen vuokravelkoja. Raisio-konserni 
kirjasi vuonna 2021 taseeseen 21,5 miljoonan euron velan liittyen uuteen tuotantolaitokseen. Konserni altistuu 
vuosittain noin 2,0 miljoonan euron vuotuisiin lähteviin rahavirtoihin, jotka liittyvät uuteen tuotantolaitokseen. 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 0,4 0,2 3,6 

Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 1,2 0,3 13,4 

Saamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,1 0,1 0,1 

Velat johtoon kuuluville avainhenkilöille - 0,0 0,1 
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VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VARAT (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut       

  Muut vastuut 6,3 2,3 4,6 

  Takausvastuut konserniyhtiöiden sitoumuksista 1,3 6,1 1,5 

Sitoutuminen investointimaksuihin 2,3 0,5 2,4 

Sitoutuminen käyttöoikeusomaisuus hyödykkeisiin - 9,4 - 

 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET (M€) 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
    

Johdannaissopimusten nimellisarvot       

  Valuuttatermiinit 34,8 39,2 33,1 

  Valuuttaoptiot 11,8 25,5 11,5 

  Koronvaihtosopimus 15,0 - 15,5 

 
 
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (M€) 
 
Taulukossa esitetään kunkin erän kirjanpitoarvot ja käyvät arvot. Kirjanpitoarvot vastaavat konsernitaseen arvoja. 
Alla on esitetty konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisperiaatteet kaikista rahoitusinstrumenteista. 

  
  

Kirjanpitoarvo 
31.3.2022 

Käypä arvo 
31.3.2022 

Kirjanpitoarvo 
31.12.2021 

Käypä arvo 
31.12.2021 

     

Rahoitusvarat         

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset *) 3,4 3,4 2,8 2,8 

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 32,3 32,3 32,1 32,1 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
  kirjattavat sijoitukset *) 60,7 60,7 67,9 67,9 

  Rahavarat 20,0 20,0 21,1 21,1 

  Johdannaiset *) 0,4 0,4 0,0 0,0 
     

Rahoitusvelat         

  Muut lainat 0,3 0,3 0,3 0,3 

  Vuokrasopimusvelka 28,6 28,6 28,8 28,8 

  Ostovelat ja muut velat 25,7 25,7 26,7 26,7 

  Johdannaiset *) 0,1 0,1 0,2 0,2 
 

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja veloista 

Käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista *) kaikki muut kuuluvat tasolle 2 paitsi oman 
pääoman ehtoiset sijoitukset. Tasolle 2 kuuluvien erien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla 
käyttäen markkinahinnoittelun palvelutuottajan antamia arvostuksia. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
kuuluvat tasolle 3, koska niiden käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon. 
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RAHAVIRTALASKELMAAN LIITTYVÄT TÄSMÄYTYSLASKELMAT  

Liiketoimintojen rahavirtojen muut oikaisut (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Käyttöomaisuus myyntivoitot ja -tappiot - - -0,1 

Osakepalkkiokulut 0,2 0,3 0,8 

Varaukset 2,9 - - 

Muut -0,1 0,0 0,0 

Muu oikaisut yhteensä rahavirtalaskelmalla 3,0 0,2 0,8 

 
Oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään muualla 
rahavirtalaskelmassa. 
 
 
Investoinnin rahavirran käyttöomaisuuden hankinnat ja luovutukset (M€) 
 

  1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
    

Käyttöomaisuushankinnat yhteensä -1,7 -6,5 -24,2 

Maksut aikaisempien tilikausien investoinneista  
(velkojen muutos) 0,3 3,5 13,5 

Hankitut liiketoiminnot - - -7,0 

Vuokrasopimusvelalla tai muulla korollisella velalla 
rahoitetut investoinnit -0,7 -0,2 -1,5 
Käyttöomaisuushankinnoista kassamaksuilla 
rahoitetut 

-2,1 -3,2 -19,2 

        

Käyttöomaisuuden luovutusvoitto tai -tappio 
tuloslaskelmassa tai laajassa tuloslaskelmassa - 0,4 0,4 

Poistuneen omaisuuden tasearvo - 0,0 0,0 

Käyttöomaisuusmyynneistä saatu vastike 
rahavirtalaskelmalla 0,0 0,4 0,4 

 
 
Täsmäytyslaskelma rahoitustoimintaan liittyvistä veloista (M€) 
 

  31.12.2021 Rahavirrat 

Ei rahavirtavaikutteiset muutokset 

31.3.2022 IFRS 16 Kurssimuutokset 
      

Pitkäaikaiset velat 0,3 - - - 0,3 

Vuokrasopimusvelat 28,8 -0,7 0,6 0,0 28,6 
Kokonaisvelat 
rahoitustoiminnoista 29,1 -0,7 0,6 0,0 28,9 

 
 
  



      Osavuosikatsaus 1–3/2022
 
 

Sivu 33 

 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 
 
Täsmäytyslaskelma vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttavista eristä, Raisio-konserni 
 
    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Vertailukelpoinen liiketulos   0,1 4,3 21,0 

- Hankittuun liiketoimintaan liittyvät kulut M€ - - -0,6 

 - Rakennejärjestelyihin liittyvä liittyvät kulut   - - -0,5 

- Arvonalentumiset käyttöomaisuushyödykkeistä M€ -4,1 - - 

+ Tuotto saamisen myynnistä M€ - 2,8 2,8 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yht. M€ -4,1 2,8 1,7 

Liiketulos M€ -4,0 7,1 22,7 

 
 
Täsmäytyslaskelma vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vaikuttavista eristä, täsmäytys liiketulokseen, 
Raisio-konserni 
 
    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Vertailukelpoinen käyttökate  M€ 2,8 5,9 29,4 

+/- Liiketulokseen vaikuttavat erät M€ -4,1 - 1,7 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yht. M€ -4,1 - 1,7 

Käyttökate  M€ 2,8 8,7 31,1 

+/- Arvonalentumiset M€ -4,1 - 0,0 

+/- Poistot M€ -2,7 -1,5 -8,4 

Liiketulos M€ -4,0 7,1 22,7 

 
 
Täsmäytyslaskelma vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttavista eristä,  
Terveelliset elintarvikkeet -segmentti 
 

    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Vertailukelpoinen liiketulos  M€ 2,7 4,5 18,4 

- Hankittuun liiketoimintaan ja  
  rakennejärjestelyihin liittyvä liittyvät kulut 

M€ 
 - - -0,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yht. M€ - - -0,2 

Liiketulos M€ 2,7 4,5 18,1 

 
 
Täsmäytyslaskelma vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttavista eristä,  
Terveelliset ainesosat -segmentti 
 
    1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 
     

Vertailukelpoinen liiketulos  M€ -1,3 0,7 6,1 

- Hankittuun liiketoimintaan ja  M€ - - -0,8 

 rakennejärjestelyihin liittyvä liittyvät kulut         

- Arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä M€ -4,1 - - 

+ Tuotto saamisen myynnistä M€ - 2,8 2,8 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yht. M€ -4,1 2,8 2,0 

Liiketulos M€ -5,5 3,5 8,1 
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KONSERNIN TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (M€) 
  

1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021 1–3/2021 
      

Liikevaihto yksiköittäin           

Terveelliset elintarvikkeet 35,6 35,2 34,0 33,1 32,0 

Terveelliset ainesosat 29,0 30,4 41,3 38,9 22,3 

Muut toiminnot 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 

Toimialaryhmien väliset -10,0 -8,6 -8,4 -7,3 -7,1 

Liikevaihto yhteensä 55,1 57,5 67,2 65,0 47,5 
            

Liiketulos yksiköittäin           

Terveelliset elintarvikkeet 2,7 4,5 5,3 3,9 4,5 

Terveelliset ainesosat -5,5 0,0 2,9 1,7 3,5 

Muut toiminnot -1,3 -1,4 -0,3 -1,1 -0,8 

Liiketulos yhteensä -4,0 3,2 7,9 4,5 7,1 
            

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -1,3 0,1 0,0 0,5 0,3 

Tulos ennen veroja -5,3 3,2 7,9 5,0 7,4 
            

Tuloverot 0,9 0,6 -1,6 -1,1 -1,6 

Konsernin tulos -4,4 3,8 6,3 4,0 5,9 
 
 
  10–12/2020 7–9/2020 4–6/2020 1–3/2020 
     

Liikevaihto yksiköittäin         

Terveelliset elintarvikkeet 31,7 30,6 29,3 34,4 

Terveelliset ainesosat 26,4 39,2 34,3 25,6 

Muut toiminnot 0,5 0,3 0,3 0,4 

Toimialaryhmien väliset -6,9 -7,0 -6,4 -8,6 

Liikevaihto yhteensä 51,7 63,1 57,6 51,8 
          

Liiketulos yksiköittäin         

Terveelliset elintarvikkeet 4,0 4,7 3,4 4,6 

Terveelliset ainesosat 1,8 4,8 3,8 2,2 

Muut toiminnot -0,5 -0,1 -0,8 -0,9 

Liiketulos yhteensä 5,3 9,4 6,4 5,8 
          

Rahoitustuotot ja -kulut, netto 1,1 0,8 2,5 -4,0 

Tulos ennen veroja 6,4 10,1 8,9 1,8 
          

Tuloverot -1,1 -2,1 -2,0 -0,4 

Konsernin tulos 5,4 8,0 7,0 1,4 
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TUNNUSLUKUJA 
 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021   

     

Liikevaihto, M€ 55,1 47,5 237,3   

  Liikevaihdon muutos, % 15,9 -8,2 5,9   

Käyttökate, M€ 2,8 8,7 31,1   

Vertailukelpoinen käyttökate, M€ 2,8 5,9 29,4   

Poistot ja arvonalennukset, M€ 6,9 1,5 8,4   

Liiketulos, M€ -4,0 7,1 22,7   

  % liikevaihdosta -7,3 15,0 9,5   

Vertailukelpoinen liiketulos, M€ 0,1 4,3 21,0   

  % liikevaihdosta 0,2 9,1 8,8   

Tulos ennen veroja, M€ -5,3 7,4 23,6   

  % liikevaihdosta -9,7 15,6 9,9   

Oman pääoman tuotto, % -6,4 8,5 7,2   

Sijoitetun pääoman tuotto ROIC, % -7,4 11,0 8,5   

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ROIC, % -1,9 6,8 8,0   

Korolliset rahoitusvelat kauden lopussa, M€ 28,9 13,3 29,1   

Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, M€ -51,6 -80,6 -60,0   

Käyttöpääoma 43,6 39,7 34,4   

Omavaraisuusaste, % 78,4 84,9 79,3   

Nettovelkaantumisaste, % -18,8 -28,8 -21,4   

Investoinnit, M€ 1,7 6,5 24,2   

  % liikevaihdosta 3,1 13,8 10,2   

Tutkimus- ja tuotekehityskulut, M€ 0,9 1,0 3,7   

  % liikevaihdosta 1,5 2,1 1,6   

Henkilöstö keskimäärin 387 350 381   

Tulos per osake, € -0,03 0,04 0,13   

Vertailukelpoinen tulos per osake, € -0,01 0,02 0,12   

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen, M€ -5,6 3,5 34,0   

Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen per osake  € -0,04 0,02 0,22   

Oma pääoma per osake, € 1,73 1,78 1,77   

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1000 kpl         

  Vaihto-osakkeet 127 744 126 215 127 268   

  Kantaosakkeet 30 712 31 231 30 933   

  Yhteensä * 158 456 157 446 158 201   

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl         

  Vaihto-osakkeet 129 232 126 393 127 708   

  Kantaosakkeet 30 704 31 053 30 788   

  Yhteensä * 159 936 157 446 158 496   

Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa, M€          

  Vaihto-osakkeet 341,1 495,5 430,4   

  Kantaosakkeet 91,8 120,8 104,9   

  Yhteensä * 432,9 616,3 535,2 * 

Osakkeen kurssi kauden lopussa         

  Vaihto-osakkeet 2,67 3,92 3,37   

  Kantaosakkeet 2,99 3,89 3,41   
 
*Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omia osakkeita   
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen kaavat

Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.

Liiketulos

Liikevaihto

Vertailukelpoinen liiketulos

Vertailukelpoinen liikevaihto

Liiketulos +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + poistot ja 

arvonalennukset

Tulos ennen veroja - tuloverot

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Tilikauden tulos verojen jälkeen

Operatiivinen kassa* + nettokäyttöpääoma 

+ pitkäaikaiset varat 

(*Operatiivinen kassa 4% liikevaihdosta)

 x 100

Vertailukelpoinen liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä ilman 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tunnusluku kuvaa liiketuloksen suhdetta liikevaihtoon.

Liiketulos, %

Tunnusluku kuvaa vertailukelpoisen liiketuloksen suhdetta liikevaihtoon ilman 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä 

tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Vertailukelpoinen Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja ilman 

vertailukelpoisuusteen vaikuttavia eriä. 

Tulos ennen veroja

Osakekohtainen tulos kuvaa yrityksen tuloksen yhtä osaketta kohden.

Oman pääoman tuotto mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna omaan pääomaan. Tunnusluku kuvaa konsernin 

kykyä tehdä tuottoa omistajien sijoittamilla varoilla.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on kannattavuus- tai tehokkuusaste, joka mittaa, kuinka paljon sijoittajat 

yrityksessä ansaitsevat sijoitetusta pääomasta. 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)

IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja

Vertailukelpoinen liiketulos, %  x 100

Käyttökate (EBITDA) Liiketulos + poistot ja arvonalennukset

Liiketulos
IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, 

rahoitustuottoja ja-kuluja.

Vertailukelpoinen liiketulos Liiketulos +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROIC)
 x 100

Tulos per osake

Oman pääoman tuotto, % (ROE)  x 100
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Oma pääoma

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korolliset rahoitusvelat

Oma pääoma

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Tunnusluku kuvaa konsernin osakekannan arvoa osakemarkkinoilla.

Osakeantioikaistu, tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 

x osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman konsernin 

hallussa olevia omia osakkeita

Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta 

bruttomääräisenä
Investoinnit

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat ja käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat likvidit rahoitusvarat

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 

+/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Myyntisaatavat ja muut saamiset + vaihto-omaisuus 

– ostovelat –muut velat

Nettokäyttöpääoma mittaa yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja siten myös 

pääoman käytön tehokkuutta.

Investoinnit kuvaa kokonaisinvestointien määrää.

Omavaraisuusaste on rahoitusrakenteen tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden toimintaan 

sitoutuneesta pääomasta. Tunnusluku kuvaa konsernin rahoitusrakennetta.

Korolliset nettorahoitusvelat mittaa konsernin nettorahoitusvelkaa.

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen 

korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riski-tekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön 

kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Osakekohtainen tulos kuvaa yrityksen tuloksen yhtä osaketta kohden ilman 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan rahavirran yhtä osaketta kohden.

Osakekohtainen oma pääoma kuvaa yrityksen oman pääoman yhtä osaketta kohden.

Osakekannan markkina-arvo

Nettokäyttöpääoma

Vertailukelpoinen tulos per osake

Liiketoiminnan rahavirta per osake

Oma pääoma per osake

Korolliset nettorahoitusvelat

Nettovelkaantumisaste, %  x 100

Omavaraisuusaste, %  x 100
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