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Hallituksen toimintakertomus 2012 
 
 
Toimintaympäristö 
Vuonna 2012 maailmantalouden kasvu hidastui johtuen suurelta osin Euroopan velkakriisin 
pitkittymisestä ja Kiinan talouskasvun hidastumisesta. Euroalueen talouskehitys heikkeni etenkin 
vuoden loppua kohti ja Ruukille tärkeiden talouksien, kuten Pohjoismaiden, kasvuennusteita laskettiin 
vuoden kuluessa. Useat keskuspankit elvyttivät talouksia laaja-alaisesti ja toimet alkoivat vaikuttaa 
vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä oli havaittavissa etenkin Euroopan ulkopuolisten 
talouksien aktiviteetin piristymisenä. Kehittyvät markkinat pitivät maailman kasvua yllä, vaikka 
Euroopan heikon taloudellisen tilanteen vaikutukset heijastuivat myös niihin. Euroopassa kasvun 
veturina toimi edelleen Saksa, jonka taloudellinen tilanne pysyi muuta Eurooppaa vakaampana. 
Ruukin keskeisistä markkina-alueista euroalueen ulkopuolisten talouksien, kuten Venäjän talous 
kasvoi. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla euroalueen kriisin hoidossa edistyttiin ja Euroopan maiden 
lainahuutokauppojen korot laskivat merkkinä luottamuksen asteittaisesta palaamisesta 
rahoitusmarkkinoille. 
 
Rakentamisen aktiviteetti Euroopassa laski edellisestä vuodesta johtuen Euroopan velkakriisin 
negatiivisesta vaikutuksesta investointikysyntään. Myös Suomessa rakentamisen volyymit jäivät 
edellisestä vuodesta, mutta muissa Pohjoismaissa rakentaminen kasvoi maltillisesti. Rakentaminen 
Venäjällä jatkoi ripeää kasvuaan etenkin vuoden 2012 alkupuolella, mutta kasvuvauhti hidastui 
vähentyneiden ulkomaisten investointien vuoksi vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 
Kasvuvauhdin hidastumisella ei ollut kuitenkaan merkittävää vaikutusta vuositason kasvuun. 
Asuinrakentaminen kasvoi Ruukin markkinoista Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Ruukin 
markkinoista liike- ja toimitilarakentamisessa markkina-aktiviteetti kasvoi Venäjällä, Ruotsissa, 
Norjassa ja Tšekissä. Hyvän alkuvuoden tilauskertymän vauhdittamana Ruukin rakentamisen 
liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia edellisvuodesta.  
 
Konepajateollisuudessa Ruukin merkittävien asiakastoimialojen markkinat säilyivät hyvällä tasolla 
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Etenkin kaivosteollisuuden koneiden sekä offshore-teollisuuden 
laitteiden kysyntä kasvoi. Myös materiaalinkäsittelylaitteiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Vuoden 
toisella puoliskolla useimpien Ruukin asiakastoimialojen tilaukset kuitenkin kääntyivät laskuun ja 
Ruukin konepajateollisuuden liiketoiminnan kysyntä laski selvästi verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon.  

Terästuotteiden kysyntä EU27-alueella laski vuoden 2012 aikana selvästi verrattuna edelliseen 
vuoteen huolimatta alkuvuoden positiivisesta kehityksestä. Euroopan velkakriisiin pitkittyminen, sekä 
etenkin vuoden toisella neljänneksellä kasvaneet huolet Kiinan hidastuneesta talouskasvusta, 
käänsivät teräksen valmistuksen pääraaka-aineiden, rautamalmin ja kivihiilen, hinnat jyrkkään 
laskuun. Hintojen lasku tasaantui vasta vuoden kolmannen neljänneksen lopulla. Talouskasvuun 
liittyvän epävarmuuden lisääntyminen yhdessä pääraaka-aineiden hintojen jyrkän laskun kanssa 
johtivat terästä käyttävien loppuasiakkaiden sekä terästukkureiden varastojen purkamiseen. Tämä 
näkyi teräksen kysynnän selvänä laskuna etenkin vuoden toisella puoliskolla.  
 
Terästuotteiden markkinahinnat Euroopassa seurasivat pääraaka-aineiden hintakehitystä pienellä 
viiveellä läpi vuoden. Terästukkureiden varastotasot Euroopassa pysyivät tammi-kesäkuun aikana 
lähes vuoden 2011 tasolla, mutta kääntyivät laskuun heinäkuussa. Myyntiin suhteutettuna 
varastotasot laskivat vuoden viimeisellä neljänneksellä alemmalle tasolle kuin vuosi sitten. 
  
Heikentyneestä kysyntätilanteesta johtuen Ruukin teräsliiketoiminta joutui neljännen neljänneksen 
aikana myymään matalakatteisia tuotteita päämarkkina-alueiden ulkopuolelle, mikä näkyi 
keskimääräisten myyntihintojen laskuna alkuvuoteen ja edellisvuoteen verrattuna. Teräsliiketoiminnan 
saamien tilausten arvo toisella vuosipuoliskolla laski 4 prosenttia alkuvuoteen verrattuna. Koko 
vuonna teräsliiketoiminnan saamien tilausten arvo kasvoi kuitenkin 5 prosenttia edellisvuodesta. 
Laskevat raaka-ainehinnat realisoituvat Ruukin tuotantokustannuksissa tyypillisesti noin 
vuosineljänneksen viiveellä johtuen raaka-ainetuottajien kanssa solmituista sopimuksista sekä 
varastojen normaalista kierrosta. Siksi vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut pääraaka-
aineiden markkinahintojen jyrkkä lasku alkoi näkyä Ruukin teräsliiketoiminnassa alempina 
kustannuksina vasta vuoden viimeisen neljänneksen aikana. 
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Saadut tilaukset ja tilauskanta 
 
SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 

M€    2012 2011

Saadut tilaukset 
  Ruukki Construction 756 721
  Ruukki Engineering 229 263
  Ruukki Metals 1 782 1 691
  Muut 
Saadut tilaukset yhteensä     2 767 2 675
 
 
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 
 
Konsernin saamat tilaukset vuonna 2012 olivat 2 767 miljoonaa euroa (2 675), mikä on 3 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna. Saadut tilaukset kasvoivat rakentamisen liiketoiminnassa ja 
teräsliiketoiminnassa, mutta laskivat konepajaliiketoiminnassa. Markkina-alueittain konsernin saamat 
tilaukset kasvoivat eniten Venäjällä, Ruotsissa sekä Pohjois-Amerikassa. 
 
Ruukki Constructionin tilauskanta vuoden 2012 lopussa oli 17 prosenttia korkeampi ja Ruukki 
Metalsin tilauskanta vuoden 2012 lopussa oli 6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.  
 
Liikevaihto 
 
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN              

M€    2012 2011
Vertailukelpoinen liikevaihto 
  Ruukki Construction 740 757
  Ruukki Engineering 265 257
  Ruukki Metals 1 787 1 783
  Muut    -3 0
Vertailukelpoinen liikevaihto yhteensä 2 789 2 797
  Raportoituun liikevaihtoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät     7 1
Raportoitu liikevaihto    2 796 2 798
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2012 oli lähes edellisen vuoden tasolla eli 2 789 
miljoonaa euroa (2 797). Liikevaihto laski hieman rakentamisen liiketoiminnassa johtuen liike- ja 
toimitilarakentamisen sekä infrastruktuurirakentamisen edellistä vuotta pienemmistä 
toimitusvolyymeista. Asuinrakentamisen kattotuotteissa liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 11 
prosenttia. Teräsliiketoiminnan liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. 
Konepajaliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi hieman lähinnä yksittäisen projektin ansiosta.  
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella kasvoi suhteellisesti voimakkaimmin Venäjällä, 
missä etenkin rakentamisen liiketoiminnan kasvaneet toimitusvolyymit kasvattivat liikevaihtoa. 
Suhteellinen liikevaihdon kasvu oli vahvaa myös tietyillä Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. 
Itäisessä Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi 4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomessa 
liikevaihto laski 8 prosenttia, ja Suomen osuus koko konsernin vertailukelpoisesta liikevaihdosta 
vuonna 2012 oli 25 prosenttia (27). Kehittyvien markkinoiden osuus konsernin vertailukelpoisesta 
liikevaihdosta nousi 29 prosenttiin (27).  
 
Ruukki Constructionin ja Ruukki Engineeringin osuus konsernin vertailukelpoisesta liikevaihdosta 
vuonna 2012 oli 36 prosenttia (36). Erikoisterästuotteiden osuus Ruukki Metalsin liikevaihdosta oli 31 
prosenttia (31). Raportoitu liikevaihto vuonna 2012 oli 2 796 miljoonaa euroa (2 798). 
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LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 

M€      2012 2011
Vertailukelpoinen liikevaihto 
  Suomi 700 761
  Muut Pohjoismaat 897 914
  Itäinen Keski-Eurooppa 379 363
  Venäjä ja Ukraina 262 223
  Muu Eurooppa 383 388
  Muut maat      169 148

Vertailukelpoinen liikevaihto yhteensä 2 789 2 797
  Raportoituun liikevaihtoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät       7 1
Raportoitu liikevaihto      2 796 2 798
 
 
Liikevoitto 
 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    

M€       2012 2011
Vertailukelpoinen liikevoitto 
  Ruukki Construction 1 -3
  Ruukki Engineering -3 -7
  Ruukki Metals -42 80
  Muut -20 -14

Vertailukelpoinen liikevoitto yhteensä       -65 56
  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät       -34 -34
Raportoitu liikevoitto       -99 22
 
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2012 oli -65 miljoonaa euroa (56) eli -2 prosenttia 
liikevaihdosta (2). Liikevoiton lasku edellisvuoteen verrattuna johtui teräsliiketoiminnan 
tappiollisuudesta. Rakentamisen- ja konepajaliiketoiminta paransivat liikevoittoaan edellisvuodesta. 
Konsernin kannattavuus oli parempi ensimmäisellä kuin toisella vuosipuoliskolla, jolloin etenkin 
teräsliiketoiminnan tappiollisuus rasitti konsernin liikevoittoa.  
 
Teräsliiketoiminnan tappiollisuus johtui pääasiassa terästuotteiden selvästi heikentyneestä 
kysynnästä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden toisella neljänneksellä alkanut ja lähes kolmannen 
neljänneksen loppuun kestänyt terästuotannon pääraaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lasku 
aiheutti laskupaineita terästuotteiden hinnoille. Erittäin epävarmassa markkinaympäristössä ja 
laskevien raaka-ainehintojen aikana asiakkaat purkivat varastojaan ja viivästyttivät tilauksiaan, mikä 
näkyi selkeästi heikompana tilausaktiviteettina etenkin standardituotteiden osalta. Laskevat raaka-
ainehinnat realisoituvat Ruukin tuotantokustannuksissa tyypillisesti noin vuosineljänneksen viiveellä 
johtuen raaka-ainetuottajien kanssa solmituista sopimuksista sekä raaka-ainevarastojen normaalista 
kierrosta. Terästuotteiden markkinahintojen laskulla sekä edellä kuvatulla ajallisella viiveellä oli 
negatiivinen vaikutus Ruukin teräsliiketoiminnan kannattavuuteen. Viimeisellä neljänneksellä 
tappiollisuuteen vaikutti erityisesti matalakatteisten terästuotteiden myynti päämarkkina-alueiden 
ulkopuolelle sekä päämarkkina-alueiden toimitusten laskeneet keskimääräiset myyntihinnat. 
Konsernin tavoitteena vuoden viimeisellä neljänneksellä oli käyttöpääoman vapauttaminen ja siten 
kassavirran parantaminen, mistä johtuen Ruukki Metals toimitti viimeisellä neljänneksellä noin 70 000 
tonnia matalakatteisia terästuotteita päämarkkina-alueiden ulkopuolelle. 
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Konsernin raportoitu liikevoitto vuonna 2012 oli -99 miljoonaa euroa (22).  Liikevoiton 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tilikaudella yhteensä -34 miljoonaa euroa (-34). Näistä 
kassavirtavaikutteisia eriä oli -10 miljoonaa euroa.  
 
Raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 2 Toimintasegmentit. 
 
Rahoituserät ja tulos 
Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2012 olivat yhteensä -40 miljoonaa euroa (-37). Nettokorkokulut 
olivat 35 miljoonaa euroa (32). 
 
Konsernin verot vuonna 2012 olivat 21 miljoonaa euroa positiiviset (1 miljoona euroa positiiviset).  
 
Vuoden 2012 tulos oli -116 miljoonaa euroa (-10). Osakekohtainen tulos oli -0,83 euroa (-0,07). 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus  
Vuoden 2012 lopussa konsernin taseen loppusumma oli 2 381 miljoonaa euroa (2 657). Oma pääoma 
31.12.2012 oli 1 072 miljoonaa euroa (1 275) eli 7,70 euroa osaketta kohden (9,17). Oma pääoma 
laski vuoden 2011 lopusta 203 miljoonaa euroa. Tämä johtui tappiollisesta tuloksesta ja maaliskuussa 
maksetuista 69 miljoonan euron suuruisista osingoista. 
 
Omavaraisuusaste vuoden 2012 lopussa oli 45,5 prosenttia (48,5) ja nettovelkaantumisaste 71,4 
prosenttia (60,4). Korolliset nettorahoitusvelat vuoden 2012 lopussa olivat 765 miljoonaa euroa (770).  
Oman pääoman tuotto vuonna 2012 oli -9,9 prosenttia (-0,8) ja sijoitetun pääoman tuotto -4,8 
prosenttia (1,3).  
 
Liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella oli 172 miljoonaa euroa (114) ja nettorahavirta ennen 
rahoitusta 78 miljoonaa euroa (-57). Käyttöpääomasta vapautui vuoden aikana 173 miljoonaa euroa 
(sitoutui 9). 
 
Joulukuun 2012 lopussa konsernilla oli likvidejä varoja 21 miljoonaa euroa (78) ja pankkeja sitovia 
käyttämättömiä luottolupauksia 510 miljoonaa euroa (475). Vuonna 2013 pitkäaikaisten korollisten 
velkojen lyhennykset ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa.  
 
Investoinnit 
Investointien nettorahavirta tilikaudella oli -94 miljoonaa euroa (-171). 
 
Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin investoitiin vuonna 2012 yhteensä 97 miljoonaa euroa (179), 
joista ylläpitoinvestointeja oli 65 miljoonaa euroa (131) ja kehitysinvestointeja 32 miljoonaa euroa (48). 
Muu investointien rahavirta oli 3 miljoonaa euroa positiivinen (8). 
 
Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella olivat 156 miljoonaa euroa (149). 
 
Vuonna 2013 investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 90 
miljoonaa euroa.  
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstö alueittain 

   31.12.2012 31.12.2011
Suomi 5 547 6 369
Muut Pohjoismaat 580 622
Itäinen Keski-Eurooppa 1 106 2 130
Venäjä ja Ukraina 1 686 1 845
Muu Eurooppa 63 70
Muut maat  52 346
Yhteensä  9 034 11 382
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Vuonna 2012 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 11 214 henkilöä (11 821), ja tilikauden lopussa 
konsernin henkilöstömäärä oli 9 034 (11 382). Joulukuun 2012 lopussa Ruukin henkilöstöstä oli 
Suomessa 61 prosenttia (56). Fortaco-järjestelyn myötä Ruukin henkilöstömäärä väheni 1 334 
henkilöllä. Vuoden aikana käytiin tehostamisohjelmiin liittyen yhteistoimintaneuvotteluja useilla 
toimipaikoilla ja organisaatioissa. Näiden tuloksena Ruukki Metalsin henkilöstömäärä väheni 182 
henkilöllä ja Ruukki Constructionin 273 henkilöllä. Lisäksi henkilöstöä lomautettiin tarpeen mukaan.  
 
Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot tilikaudella olivat 399 miljoonaa euroa (395). Lähes koko 
konsernin henkilöstö kuuluu tulokseen perustuvan voittopalkkiojärjestelmän piiriin.  
Vuodelta 2012 ei kirjattu voittopalkkioihin liittyviä kuluja (2011: ei kuluja). Voimassa olleista 
osakepalkkiojärjestelmistä kirjattiin kuluja 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2012 (0,3). 
Osakepalkkiojärjestelmän piiriin vuoden 2012 lopussa kuului 101 johtoon tai muuhun 
avainhenkilöstöön kuuluvaa henkilöä (99). Ruukilla on ollut käytössä avainhenkilöiden osakepohjaisia 
kannustinjärjestelmiä vuodesta 2000 lähtien.  
 
Työturvallisuus vuonna 2012 mitattuna tapaturmina miljoonaa työtuntia kohden oli 7 (8). 
 
LIIKETOIMINTA-ALUEET 
 
Ruukki Construction 

M€    2012 2011
Saadut tilaukset 756 721

Liikevaihto 740 757
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 -3

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät     -11 -3
Raportoitu liikevoitto -10 -6

Vertailukelpoinen liikevoitto 
liikevaihdosta, % 0,1 -0,4
Henkilöstö kauden lopussa    3 266 3 538
 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta 
Ruukki Constructionin saadut tilaukset vuonna 2012 olivat 756 miljoonaa euroa (721), mikä on 5 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Asuinrakentamisen kattotuotteiden saadut tilaukset kasvoivat 
edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Tilaukset kasvoivat vahvasti Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. 
Myös Baltian maissa sekä joissakin Itä-Euroopan maissa tilaukset kehittyivät hyvin. Tärkeistä 
markkina-alueista saadut tilaukset laskivat hieman Ukrainassa. Puolassa tilaukset pysyivät viime 
vuoden tasolla.  
 
Liike- ja toimitilarakentamisessa saadut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia. Erityisen vahvaa tilausten 
kasvu oli Venäjällä sekä Ruotsissa ja Virossa. Venäjällä tilaukset kasvoivat projekteissa, 
komponenteissa ja konseptirakennuksissa. Ruotsista saatiin merkittäviä projektitilauksia. Tilaukset 
kasvoivat selvästi myös Norjassa ja Ukrainassa. Tilaukset laskivat eniten Suomessa ja Puolassa.  
 
Infrastruktuurirakentamisessa saadut tilaukset laskivat 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Tilaukset olivat selvästi edellisvuotta matalammalla tasolla lähes kaikilla markkina-alueilla.  
 
Tilauskanta vuoden 2012 lopussa oli 17 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.  
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Liikevaihto 
Ruukki Constructionin vuoden 2012 liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 740 miljoonaa 
euroa (757). Rakentamisen liiketoiminnan osuus koko konsernin vertailukelpoisesta liikevaihdosta oli 
27 prosenttia (27).  
 
Asuinrakentamisen kattotuotteiden liikevaihto vuonna 2012 kasvoi 11 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 
kaikilla muilla markkina-alueilla paitsi Länsi-Euroopassa. Erityisen vahvaa kasvu oli Suomessa, 
Ruotsissa ja Venäjällä. 
Liike- ja toimitilarakentamisessa liikevaihto laski 3 prosenttia viime vuodesta. Liikevaihto kasvoi 
kuitenkin selvästi Venäjällä, jossa erityisesti komponentti- ja projektitoimitusten kasvu oli vahvaa. 
Myös konseptirakennusten toimitukset Venäjälle kehittyivät hyvin. Ukrainassa komponenttien 
liikevaihto kasvoi. Komponentti- ja projektitoimitukset laskivat eniten Suomessa ja Norjassa, mutta 
kasvoivat Ruotsissa projektitoimitusten osalta.  
 
Infrastruktuurirakentamisessa liikevaihto laski 18 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto laski selvästi 
päämarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa, mutta pysyi Norjassa lähes edellisvuoden tasolla.  
 
Liike- ja toimitilarakentamisen osuus Ruukki Constructionin vuoden 2012 liikevaihdosta oli 62 
prosenttia (62), asuinrakentamisen kattotuotteiden osuus 24 prosenttia (21) ja 
infrastruktuurirakentamisen tuotteiden osuus 14 prosenttia (16). 
 
Liikevoitto 
Vuoden 2012 vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli miljoona euroa (-3). 
Vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti projektiliiketoiminnan parantunut kannattavuus 
edelliseen vuoteen verrattuna sekä Venäjän liiketoimintojen parantunut kapasiteetin käyttöaste ja 
asuinrakentamisen kattoliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. 
Parantuneesta liikevoitosta huolimatta projekti- ja komponenttiliiketoiminnan kannattavuus ei ollut 
edelleenkään tyydyttävällä tasolla johtuen käyttämättömän kapasiteetin kustannuksista. Liikevoiton 
kehitykseen vaikutti negatiivisesti infrastruktuurirakentamisen liikevaihdon suhteellisen osuuden lasku 
verrattuna edelliseen vuoteen.  
 
Vuoden 2012 raportoitu liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-6). Raportoituun liikevoittoon sisältyi -11 
miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näistä kassavirtavaikutteisia eriä oli -2 
miljoonaa euroa.  
 
Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi  
Vuoden toisella neljänneksellä käynnistettiin divisioonan kaikki toiminnot kattava tehostamisohjelma, 
jonka tavoitteena on 20 miljoonan euron pysyvä tulosparannus. Ohjelman puitteissa tuotanto- ja 
jakeluketjua sekä materiaalivirtoja optimoitiin paremmiksi. Myyntiä, markkinointia ja tukitoimintoja 
tehostettiin ja projektiliiketoiminnan toimintamallia kehitettiin. Vuonna 2011 aloitetut Venäjän ja itäisen 
Keski-Euroopan myyntitoimintoja koskevat tehostamistoimenpiteet jatkuivat myös vuoden 2012 
aikana. Vuoden aikana käytiin tehostamisohjelmaan liittyen yhteistoimintaneuvotteluja useilla 
toimipaikoilla ja organisaatioissa. Näiden tuloksena Ruukki Constructionin henkilöstömäärä väheni 
yhteensä 273 henkilöllä. Lisäksi henkilöstöä lomautettiin tarpeen mukaan. Tilikauden loppuun 
mennessä oli tunnistettu tulosparannustoimenpiteitä 20 miljoonan euron edestä. Tavoiteltavasta 
tulosparannuksesta 8 miljoonaa euroa realisoitui vuoden 2012 aikana ja lopun arvioidaan näkyvän 
täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä alkaen. 
 
Merkittävät toimitussopimukset  
Tammikuussa solmittiin noin viiden miljoonan euron sopimus NCC Construction Sverige AB:n kanssa 
Hallsbergin uuden postiterminaalin kokonaistoimituksesta Keski-Ruotsiin. Maaliskuussa tehtiin 
kolmen miljoonan euron sopimus Strängbetongin kanssa teräsrungon toimituksesta Tukholman 
lähelle rakennettavaan uuteen NOD-keskukseen. Toimitukset aloitettiin elokuussa ja asennukset on 
määrä saada päätökseen maaliskuussa 2013.   
 
Huhtikuussa allekirjoitettiin Keskon kanssa noin neljän miljoonan euron sopimus Turun uuden K-rauta 
Skanssin teräsrungon ja kuorirakenteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta. Uuden K-
rauta Skanssin rakennustyöt käynnistyivät keväällä ja uusi myymälä avaa ovensa keväällä 2013.  
Metso Oyj:n kanssa solmittiin noin kahden miljoonan euron kokonaistoimitussopimus Latvian 
Jelgavaan rakennettavan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen teräsrungon ja -kuorirakenteiden 
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toimituksista. Laitos valmistuu vuonna 2013. Outokummun kanssa allekirjoitettiin noin 4,5 miljoonan 
euron lisäsopimus Tornion uuden ferrokromisulaton rakeistusaltaiden teräsrakenteiden 
valmistuksesta ja asennuksesta. Uuden sopimuksen myötä Ruukin toimitusten yhteisarvo nousee 
lähes 25 miljoonaan euroon ferrokromituotantoprojektissa. Asennustyöt valmistuivat syksyllä. 
Toukokuussa tehtiin Alstom Powerin kanssa noin 11 miljoonan euron sopimus Viron Narvaan 
rakennettavan voimalaitoksen teräsrunkotoimituksesta. Toisen yksikön mahdollisista tilauksista 
päätetään myöhemmin. Toimitukset saadaan päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. 
Kesäkuussa sovittiin Skandinavian suurimman kauppakeskuksen teräsrakenteiden suunnittelusta, 
valmistuksesta ja asennuksesta. Sopimuksen arvo on yli 30 miljoonaa euroa. Toimitukset alkoivat 
syksyllä ja asennukset on määrä saada päätökseen syyskuussa 2014. Kesäkuussa Outotecin kanssa 
allekirjoitettiin 10 miljoonan euron arvoinen sopimus Saudi-Arabiaan valmistuvan ilmeniittisulaton 
teräsrakenteiden toimituksesta.  
 
Heinäkuussa allekirjoitettiin sopimukset kuorirakenteiden toimituksesta Tsekin Kladnossa sijaitsevan 
voimalaitoksen kattilarakennukseen sekä teräsrunkorakenteiden toimituksesta Tsekin Paskovissa 
sijaitsevan sellutehtaan soodakattilarakennukseen. Sopimusten arvo on yhteensä noin 3 miljoonaa 
euroa.  
 
Marraskuussa allekirjoitettiin sopimukset teräsrunkojen ja kantavien kattorakenteiden suunnittelusta, 
valmistuksesta ja asennuksesta Bauhausin tavarataloon Tukholman lähettyville sekä Ikanon 
Uddevallaan rakennettavaan kauppakeskukseen yhdessä Nimag Projekt Ab:n ja Peabin kanssa. 
Sopimusten yhteisarvo on noin 6 miljoonaa euroa. 
 
 
Ruukki Engineering 

M€    2012 2011
Saadut tilaukset 229 263

Liikevaihto 265 257
Vertailukelpoinen liikevoitto -3 -7

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät     -9 -1
Raportoitu liikevoitto -12 -7

Vertailukelpoinen liikevoitto 
liikevaihdosta, % -1,3 -2,7
Henkilöstö kauden lopussa    160 1 914
 
 
Saadut tilaukset  
Ruukki Engineeringin saamat tilaukset vuonna 2012 olivat 229 miljoonaa euroa (263), mikä on 13 
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.  
 
Liikevaihto 
Ruukki Engineeringin liikevaihto vuonna 2012 kasvoi 3 prosenttia ja oli 265 miljoonaa euroa (257). 
Liikevaihdon osuus koko konsernin vertailukelpoisesta liikevaihdosta oli 9 prosenttia (9).  
 
Liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna kasvattivat pääasiassa suuremmat toimitusmäärät offshore-
teollisuuteen, mutta toimitukset kasvoivat hieman myös rakentamisen ja kaivosteollisuuden 
laitevalmistajille. Offshore-teollisuudessa liikevaihto kasvoi huomattavasti lähinnä yksittäisen projektin 
ansiosta. Koko vuoden liikevaihto nosto- ja kuljetusvälineteollisuudelle, metsäkoneiden 
laitevalmistajille, massa- ja paperiteollisuuden laitevalmistajille sekä laivanrakentamiseen laski 
edellisvuodesta. Myös myynti energiateollisuuden laitevalmistajille laski hieman vuodesta 2011. 
 
Liikevaihto jakaantui asiakastoimialoittain siten, että materiaalinkäsittelyn laitevalmistajien osuus 
konepajaliiketoiminnan liikevaihdosta vuonna 2012 oli 30 prosenttia (36), rakentamisen ja 
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kaivosteollisuuden laitevalmistajien osuus oli 15 (15) prosenttia. Energia- ja offshore-teollisuuden 
laitevalmistajien osuus liikevaihdosta oli 35 prosenttia (21) ja laivanrakennuksen osuus 6 prosenttia 
(11).  
 
Liikevoitto 
Ruukki Engineeringin vertailukelpoinen liikevoitto oli -3 miljoonaa euroa (-7). Vertailukelpoisen 
liikevoiton kasvuun edellisvuodesta vaikuttivat korkeammat myyntihinnat ja toimitusmäärät sekä 
kustannustehokkuuden paraneminen. Vuoden 2012 raportoitu liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa (-7). 
Raportoituun liikevoittoon sisältyi -9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näistä 
kassavirtavaikutteisia eriä oli -3 miljoonaa euroa. 
 
Fortaco-järjestely 
Ruukki ja CapMan sopivat 16.10.2012 yhdistävänsä Komas Group Oy:n ja Ruukki Engineeringin 
yksiköitä uudeksi Fortaco Group Oy yhtiöksi. Järjestely saatettiin päätökseen 27.12.2012. Yhtiö 
muodostettiin yhteensopivista, toisiaan täydentävistä Ruukin ja Komasin yksiköistä. Fortacoon 
siirtyneiden yksiköiden osuus Ruukki Engineeringin liikevaihdosta vuonna 2012 oli 137 miljoonaa 
euroa ja järjestelyn ulkopuolelle jääneiden yksiköiden 127 miljoonaa euroa. Uuden yhtiön ulkopuolelle 
jääneet Ruukki Engineeringin liiketoiminnot raportoidaan vuoden 2013 alusta osana Ruukki Metals -
divisioonaa.  
 
 
Ruukki Metals 

M€    2012 2011
Saadut tilaukset 1 782 1 691

Liikevaihto 1 787 1 783
Vertailukelpoinen liikevoitto -42 80

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät     -11 -28
Raportoitu liikevoitto -53 52

Vertailukelpoinen liikevoitto 
liikevaihdosta, % -2,3 4,5
Henkilöstö kauden lopussa    5 203 5 450
 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta  
Ruukki Metalsin saamat tilaukset vuonna 2012 olivat 1 782 miljoonaa euroa (1 691), mikä oli 5 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Saadut tilaukset kasvoivat eniten Venäjällä ja Pohjois-
Amerikassa. Kasvua viime vuoteen nähden tuli myös Norjasta, Tanskasta, Baltian maista, Kiinasta 
sekä Etelä-Amerikasta. Myös useimmilla itäisen Keski-Euroopan markkinoilla saadut tilaukset 
kasvoivat. Keskeisistä markkinoista saadut tilaukset laskivat Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. 
 
Erikoisterästuotteiden tilaukset laskivat hieman edellisvuodesta johtuen suurelta osin heikosta 
kysyntätilanteesta keskeisillä markkinoilla Länsi- ja Etelä-Euroopassa. Tilausmäärät kasvoivat 
kuitenkin voimakkaasti Venäjällä. Saadut tilaukset kasvoivat selvästi myös Pohjois-Amerikassa, 
Puolassa ja joillakin Etelä-Amerikan markkinoilla. Suomessa ja Ruotsissa saadut erikoistuotetilaukset 
laskivat hieman, mutta kasvoivat Tanskassa ja Norjassa.  
 
Ruukki Metalsin tilauskanta vuoden 2012 lopussa oli 6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.  
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Liikevaihto 
Ruukki Metalsin liikevaihto vuonna 2012 oli lähes sama kuin vuonna 2011 eli 1 787 miljoonaa euroa 
(1 783) ja osuus konsernin vertailukelpoisesta liikevaihdosta 64 prosenttia (64). Toimitusmäärät 
kasvoivat hieman edellisestä vuodesta, mutta terästuotteiden keskimääräiset myyntihinnat laskivat.  
 
Liikevaihto laski edellisestä vuodesta keskeisistä markkinoista Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja 
Italiassa. Liikevaihto kasvoi vahvimmin Venäjällä, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Toimitukset 
kehittyivät hyvin myös Tanskassa, Hollannissa, Baltian maissa ja Turkissa.  
 
Asiakastoimialoista terästuotteiden toimitukset rakennus-, konepaja-, nosto- ja kuljetusväline-, kaivos- 
ja rakennuskoneteollisuuteen sekä laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen kasvoivat jonkin verran 
edellisvuodesta. Terästuotteiden toimitukset autoteollisuuteen, rakennustuoteteollisuuteen sekä 
kodinkonelaitevalmistajille laskivat.  
 
Erikoisterästuotteiden liikevaihto laski prosentin edellisvuodesta. Erikoisterästoimitukset kasvoivat 
hieman, mutta keskimääräiset hinnat laskivat jonkin verran. Erikoisterästen myynti kasvoi 
voimakkaasti Venäjällä. Toimitukset kasvoivat selvästi myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Euroopan 
heikosta markkinatilanteesta johtuen, toimitukset keskeisille Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoille 
laskivat huomattavasti. Suomessa erikoisterästuotteiden myynti pysyi suunnilleen edellisvuoden 
tasolla ja nousi hieman muissa Pohjoismaissa. Itäisessä Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi hieman 
viime vuodesta.  
 
Erikoisterästuotteiden osuus Ruukki Metalsin liikevaihdosta vuonna 2012 oli 31 prosenttia (31). 
Erikoisterästuotteiden osuuden jääminen edellisvuoden tasolle johtui pääosin heikon kysyntätilanteen 
vaikutuksista toimitusmääriin Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoilla. Välitystuotteina myytävien 
ruostumattoman teräksen ja alumiinin liikevaihto laski 7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 129 miljoonaa 
euroa (139).  
 
Liikevoitto 
Vuoden 2012 vertailukelpoinen liikevoitto oli -42 miljoonaa euroa (80).  
 
Vertailukelpoisen liikevoiton merkittävä lasku johtui pääasiassa terästuotteiden selvästi 
heikentyneestä kysynnästä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden toisella neljänneksellä alkanut ja 
lähes kolmannen neljänneksen loppuun kestänyt terästuotannon pääraaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintojen lasku aiheutti laskupaineita terästuotteiden hinnoille. Erittäin epävarmassa 
markkinaympäristössä ja laskevien raaka-ainehintojen aikana asiakkaat purkivat varastojaan ja 
viivästyttivät tilauksiaan, mikä näkyi selkeästi heikompana tilausaktiviteettina etenkin 
standardituotteiden osalta. Laskevat raaka-ainehinnat realisoituvat Ruukin tuotantokustannuksissa 
tyypillisesti noin vuosineljänneksen viiveellä johtuen raaka-ainetuottajien kanssa solmituista 
sopimuksista sekä raaka-ainevarastojen normaalista kierrosta. Terästuotteiden markkinahintojen 
laskulla sekä edellä kuvatulla ajallisella viiveellä oli negatiivinen vaikutus Ruukin teräsliiketoiminnan 
kannattavuuteen. Viimeisellä neljänneksellä tappiollisuuteen vaikutti erityisesti matalakatteisten 
terästuotteiden myynti päämarkkina-alueiden ulkopuolelle sekä päämarkkina-alueiden toimitusten 
laskeneet keskimääräiset myyntihinnat. Konsernin tavoitteena vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 
käyttöpääoman vapauttaminen ja siten kassavirran parantaminen, mistä johtuen Ruukki Metals 
toimitti viimeisellä neljänneksellä noin 70 000 tonnia matalakatteisia terästuotteita päämarkkina-
alueiden ulkopuolelle. 
 
Tilikauden raportoitu liikevoitto oli -53 miljoonaa euroa (52). Raportoituun liikevoittoon sisältyi -11 
miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (-28). Näistä kassavirtavaikutteisia eriä oli -3 
miljoonaa euroa. 
 
Terästuotanto 

          

1 000 tonnia    2012 2011
Terästuotanto     2 299 2 215
 
Koko vuoden 2012 terästuotanto oli 2 299 tuhatta tonnia (2 215).  
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Raahen terästehtaan masuunien peruskorjaukset saatiin päätökseen vuonna 2011. Tulevina vuosina 
investointitarve on merkittävästi matalampi kuin vuosina 2010 ja 2011. Vuodelle 2012 masuunien 
peruskorjausinvestoinnista kohdistui noin 11 miljoonaa euroa (115). Vuonna 2010 peruskorjatun 
masuuni 1:n ja vuonna 2011 peruskorjatun masuuni 2:n peruskorjauksiin tehdyn investoinnin 
kokonaisarvo oli noin 265 miljoonaa euroa, josta ympäristöinvestointien osuus oli noin 50 miljoonaa 
euroa.  
 
Raahen tehtaan sintraamo suljettiin joulukuussa 2011. Vuoden 2012 alusta alkaen 
raudanvalmistuksen raaka-aineena on käytetty rikasteen ja pellettien yhdistelmän asemesta 
ainoastaan rautapellettejä.  
 
Terästuotannon raaka-aineet ja energia 
Terästuotannon pääraaka-aineiden rautamalmin ja kivihiilen markkinahinnat nousivat alkuvuonna. 
Kesän aikana hinnat laskivat jyrkästi markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Pääraaka-aineiden hintojen 
lasku tasaantui kolmannen neljänneksen aikana ja hinnat kääntyivät nousuun kolmannen 
neljänneksen lopulla. Loppuvuoden voimakas teräksen raaka-aineiden hintojen nousu johtui 
pääasiassa Kiinan matalien raaka-ainevarastojen ja talven tulon aiheuttamasta kysynnän kasvusta.  

Ruukki Metalsin sopimat hinnat seuraavat yleistä markkinakehitystä. Terästuotteiden pääraaka-
aineiden hinnanmuutokset kuitenkin näkyvät Ruukin tuotantokustannuksissa tyypillisesti noin yhden 
vuosineljänneksen viiveellä johtuen raaka-ainetuottajien kanssa solmituista sopimuksista sekä 
varastojen normaalista kierrosta. 

Toisella neljänneksellä solmittiin kolmen vuoden sopimus venäläiseen Severstal-konserniin kuuluvan 
Severstal Resources -yhtiön kanssa kivihiilen ja rautapellettien toimituksista. Tehdyllä sopimuksella 
Ruukki vähentää kaukohiiliriippuvuuttaan, siihen liittyvää talvivarastoinnin hintariskiä ja hajauttaa 
raaka-aineostojaan. Tehdyllä sopimuksella katetaan noin 20 prosenttiin asti Ruukin kivihiilen ja 
rautapellettien tarve, kun toimitukset saavuttavat täyden volyymin. Toimitukset alkoivat pellettien 
osalta toukokuussa ja kivihiilen osalta heinäkuussa. Sopimuksen jälkeen Ruukilla on neljä 
pääasiallista kivihiilitoimittajaa: Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Venäjällä. 

Terästuotannon pääraaka-aineista rautamalmin markkinahinnan ennakoidaan laskevan hieman vielä 
tammikuussa 2013 jatkuneen jyrkän nousun jälkeen ja kivihiilen markkinahinnan pysyvän vuoden 
2012 lopun tasolla tai nousevan jonkin verran vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Ruukille 
rautamalmihinnat säilyvät vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen ostoissa vuoden 2012 viimeisen 
neljänneksen tasolla neuvoteltuihin hintoihin perustuen. 

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi 
Kustannustehokkuuden kehittämiseksi aloitettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on 70 miljoonan euron vuosittainen pysyvä tulosta parantava 
vaikutus. Kilpailukyvyn parantamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi vuoden aikana käynnistettiin ja 
toteutettiin lukuisia kehittämisprojekteja etenkin tuotannossa eri toimipaikoilla. Osa 
kustannussäästöistä tulee toteutetuista toiminnan tehostamistoimenpiteistä ja 
henkilöstövähennyksistä tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa sekä tukitoiminnoissa. Vuoden 
aikana käytiin tehostamisohjelmaan liittyen yhteistoimintaneuvotteluja useilla toimipaikoilla ja 
organisaatioissa. Näiden tuloksena Ruukki Metalsin henkilöstömäärä väheni yhteensä 182 henkilöllä. 
Lisäksi henkilöstöä lomautettiin tarpeen mukaan. Kaikki tehostamistoimet on suunniteltu 
toteutettavaksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 aikana ohjelma tuotti noin 10 
miljoonan euron tulosparannuksen. Tehostamisprojekteihin liittyvän tulosparannuksen arvioidaan 
näkyvän täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä alkaen.  
 
Konsernin ympäristöasiat  
Ruukin yritysvastuutyö on saanut monia tunnustuksia. Kuluneena vuonna Ruukki on panostanut 
erityisesti energiatehokkuuteen, osaamisen kehittämiseen ja turvallisuuteen. Huhtikuussa Ruukki 
valittiin ensimmäistä kertaa FTSE4Good –indeksiin. Ruukki asettui arvioinnissa toimialansa viiden 
parhaan yrityksen joukkoon. Indeksi on laajalti tunnettu vastuullisen sijoittamisen indeksi, johon 
valittujen yritysten on täytettävä tiukat sosiaaliset, eettiset ja ympäristökriteerit. Indeksiä julkaisee 
Lontoossa toimiva FTSE Group.  
 
Syyskuussa kerrottiin, että Ruukki jatkaa maailman parhaiden teräsyhtiöiden joukossa Dow Jones 
Sustainability -indeksissä. Ruukki on mukana maailmanlaajuisessa DJSI World -indeksissä viidettä 
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kertaa peräkkäin ja oli jälleen yksi toimialansa parhaista yrityksistä. 40 arvioidusta teräsyhtiöstä 
indeksiin ylsi neljä, joista yksi on Ruukki. Indeksiin valitut edustavat kestävään kehitykseen 
sitoutuneiden yritysten parhaimmistoa. 
 
Ympäristöasioita kehitetään konserni- ja toimipaikkakohtaisilla ympäristöpäämäärillä ja -tavoitteilla. 
Tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Tuotantopaikoilla toimitaan sertifioitujen ISO 
14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatujärjestelmien mukaisesti. Vuonna 2012 järjestelmien piiriin kuului 
99 prosenttia tuotannosta (99). 
 
Vuoden 2012 aikana Ruukki panosti edelleen energiatehokkuuden kehittämiseen ja uusiutuvan 
energian mahdollisuuksiin teräsrakentamisessa. Vuonna 2012 Ruukin ympäristöinvestoinnit olivat 
yhteensä 15 miljoonaa euroa (29), joista 94 prosenttia (97) kohdistui Raahen tehtaan 
ympäristövaikutusten pienentämiseen.  
 
Aiempina vuosina tehdyt ympäristöinvestoinnit sekä tehtaan sintraamon sulkeminen ja siihen liittyvät 
masuunien raaka-ainemuutos pienensivät ilmapäästöjä ja energiankulutusta. Sintraus aiheutti 
merkittävän osan tehtaan ympäristöpäästöistä, jotka uudessa ratkaisussa poistuivat. Tehtaan 
hiilidioksidiominaispäästöt ovat mittausten mukaan viime vuonna vähentyneet 10 prosentilla ja 
energiankulutus yli 1 240 gigawattitunnilla edelliseen vuoteen verrattuna. Pölypäästöt vähenivät jopa 
84 prosenttia, hajapölyt kuljetuksesta ja varastoinnista 16 prosenttia ja rikkidioksidipäästöt lähes 80 
prosenttia. Lisäksi masuunikuonan granulointiyksiköiden vesikierron muuttaminen suljetuiksi ja 
syntyvän höyryn kondensointi ovat poistaneet rikkivedyn aiheuttamat hajupäästöt. 
 
Ruukin Raahen terästehtaan tuotantoprosesseissa syntyy pölyjä, lietteitä, hilseitä, hienoa romua ja 
kuonaa. Aiemmin nämä kierrätettiin takaisin tuotantoon sintrausprosessin kautta. Sintraamon 
poistuttua käytöstä vuoden 2011 lopussa näiden materiaalien prosessointia varten rakennettiin 
briketöintilaitos, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2012. Briketöinnissä hienojakoisista 
materiaaleista puristetaan sidosaineen avulla briketti, joka voidaan kierrättää raudan raaka-aineeksi 
masuuniprosessiin.   
 
Yhtiön hiilidioksidipäästöt vuonna 2012 olivat 3,8 miljoonaa tonnia (4,1), joista 98 prosenttia kuului 
päästökauppajärjestelmän piiriin. Päästöoikeuksien ilmaisessa alkujaossa EU-päästökaupan toiselle 
kaudelle 2008–2012 myönnettiin päästökaupan piiriin kuuluville Raahen ja Hämeenlinnan tehtaille 
yhteensä 23,5 miljoonaa päästöoikeutta. Vuonna 2012 päästöoikeuskaupankäynnin tuloksena syntyi 
tuottoja yhteensä 5 miljoonaa euroa (4). Ruukin Raahen ja Hämeenlinnan tehtaat hakivat 
päästöoikeuksia vuonna 2011 kaudelle 2013–2020. Oikeuksien jako perustuu terästeollisuuden 
tehokkuuden eurooppalaisiin vertailuarvoihin. Tämän hetken arvion mukaan lopulliset tiedot 
päästöoikeuksien ilmaisjaosta tulevat tietoon alkuvuodesta 2013. Osana hiilidioksidipäästöjen 
tasehallintaa Ruukki on mukana Maailmanpankin Community Development Carbon Fund sekä 
GreenStream Network Oy:n Fine Carbon Fund ja Climate Opportunity Fund -rahastoissa. Rahastot 
tuottavat Kioton pöytäkirjan mukaisia sertifioituja päästövähenemiä käytettäväksi EU-
päästökauppajärjestelmässä.  
 
Lisätietoja ympäristöasioista löytyy tuotteiden ympäristöselosteista, Raahen ja Hämeenlinnan 
tehtaiden ympäristökatsauksista sekä yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.ruukki.fi. 
 
Tutkimus ja kehitys 
Vuonna 2012 tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin 26 miljoonaa euroa (29), mikä on prosentti yhtiön 
vertailukelpoisesta liikevaihdosta (prosentti).  
 
Ruukin tutkimuksen ja kehityksen painopisteinä olivat erikoisteräsvalikoiman kasvattaminen sekä 
energiatehokkaisiin rakenteisiin ja komponentteihin panostus. Menestyksekästä kehittämistä kuvaavat 
useat kehitystöiden tuloksista saadut huomionosoitukset, kuten suomalaisen insinöörityön, vuoden 
Geo Teko RD-paaluseinän kehittämisestä sekä vuoden 2012 laatuinnovaatiokilpailun palkinnot.  
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Rakentamisen liiketoiminta 
Ruukki Construction jatkoi kehittämistyötä energia- ja materiaalitehokkuuden saralla. Ruukin 
energiapaneelista lanseerattiin Suomessa toisen sukupolven järjestelmä. Energiapaneeleiden myynti 
kehittyi hyvin vuonna 2012. Keväällä lanseerattu Life-panel on markkinoiden ekologisin paneeli, jonka 
raaka-aineista lähes 80 prosenttia on kierrätettyä. Uuden, loppuvuodesta julkaistun poimulevyn 
T130M kantavuutta on saatu parannettua noin 10 prosenttia verrattuna aikaisempaan versioon, mikä 
tarkoittaa suoraan myös materiaalinkäytön tehostumista asiakasratkaisuissa. 
 
Kattotuotteissa tuotiin markkinoille uusi Finnera Plus -profiili, joka on viime vuonna julkaistun 
modulaarisen Finnera -profiilin määrämittainen sisartuote. Energiateeman alla saatettiin loppuun 
Classic -kattoon integroidun aurinkolämpökeräimen kehitys. 
 
Projektiliiketoiminnan puolella tuotiin markkinoille uusi kauppakeskuskonsepti, jolla varmistetaan 
investoinnin tehokkuus koko elinkaaren aikana. Tämän lisäksi rakennushankkeen tietomallinnus ja 
palomitoitus olivat kehittämisen pääpainoalueita runkojen osalta. 
 
Infrastruktuuriratkaisuissa kehitettiin useita uusia tuotteita, kuten Ruukki RD -paaluseinä 
lukkoprofiililla, ääntä heijastava meluseinä, aiempaa kustannustehokkaampi mekaaninen jatkos 
RR220 paalulle sekä reunakaide. Uusista tuotteista Suomen Geoteknillinen Yhdistys (SGY) nimesi 
RD-paaluseinän vuoden parhaaksi GeoTeoksi. Lisäksi luotiin paalujen eurokoodiohjeistus 
laskentatyökaluineen. Ruukin kilpailukyvyn kannalta merkittävin saavutus oli ETA-hyväksynnän kautta 
saatu CE-merkintä teräsputkipaaluille. 
 
Teräsliiketoiminta 
Terästuotteiden kehitys painottui suurlujuuksisiin ja kulutusta kestäviin teräksiin sekä Cr (VI)- vapaisiin 
maalipinnoitettuihin tuotteisiin. Uudet suurlujuusteräkset tarjoavat ratkaisuja raskaan 
konepajateollisuuden sovelluksiin sekä mahdollistavat energiatehokkaan valmistuksen ja käytön 
erityisesti kaikissa liikkuvissa koneissa ja laitteissa. Kulutusta kestävissä teräksissä on keskitytty 
erityisesti kaivannaisteollisuuden sovelluksiin. Tälle sektorille on kehitetty entistä paksumpia ja 
mekaanisilta ominaisuuksiltaan parempia teräksiä. Suurlujuus ja kulutusta kestävät teräkset tehdään 
Ruukissa kehitetyllä suorakarkaisumenetelmällä, joka voitti vuoden 2012 Suomalaisen 
insinöörityöpalkinnon. Ulkokäyttöön tarkoitettujen Cr (VI)-vapaiden maalipinnoitettuihin tuotteiden 
valmistus aloitettiin suurmittakaavassa. Nämä tuotteet tarjoavat markkinoiden parhaan 
pitkäaikaiskestävyyden ja ympäristömyönteisyyden yhdistelmän, joka palkittiinkin Suomessa vuoden 
2012 laatuinnovaatiokilpailussa vastuulliseksi kehityshankkeeksi. Painopistealueina olivat lisäksi 
suurlujuusterästen hyödyntäminen rakentamisessa, uusien pinnoitteiden kehitystyö sekä 
putkituotannossa suorasammutusteknologian hyödyntäminen ja erikoisterästen, esim. Raex- ja Optim 
-putkien, mitta-alueen laajennukset, jotka mahdollistivat toimituksia uusiin käyttökohteisiin rakennus- 
ja kaivosteollisuudessa. 
 
Kylmävalssattujen ja pinnoitettujen tuotteiden prosessinkehityksessä painopistealueina ovat olleet 
erikoistuotteet, kustannustehokkuus ja ympäristömyönteisyys. Erikoistuotteiden mitta-alueita on 
laajennettu erityisesti uusilla kuumaprässättävillä booriteräksillä sekä kehittämällä kuumavalssattujen 
raaka-aineiden käyttöä kuumasinkityksessä. Ympäristömyönteisyyttä lisättiin siirtymällä yhä 
laajemmin kromaattivapaiden passivointikemikaalien käyttöön. 
 
Levyvalssaamolla normalisointiuunin uusittu poltintekniikka on antanut mahdollisuuksia 
tuotevalikoiman laajentamiseen, lisäksi tuotosta ja kustannustehokkuutta on parannettu 
toimintamallien sekä prosessin ohjauksen kehittämisellä. 
 
Teräs - ja valssaustuotannon prosessikehityksen painopistealueet liittyivät erikoistuotteisiin ja 
kustannustehokkuuteen. Kustannustehokkuutta on parannettu konvertteriprosessia ja 
lämpötilanhallintaa kehittämällä. Erikoisterästen laatuvaatimusten kiristymiseen on vastattu 
jatkuvavaluteknologian ja sulakäsittelyjen kehityksellä, mikä tähtää jatkuvavaluaihion ja lopputuotteen 
sisäisen rakenteen parantamiseen. 
 
Rautatuotannossa oli merkittävä muutoksien vuosi, mikä on seurausta sintraamon sulkemisesta. 
Painopistealueena on ollut sataprosenttiseen pelletin käyttöön, raaka-aineiden kierrätykseen ja 
koksausprosessin ohjaukseen liittyvät kehitystyöt. Kustannussäästöjä saavutettiin erityisesti 
kierrätystä kehittämällä ja uusilla raaka-ainevalinnoilla. Kierrätyksen kehittämisestä yhtenä 
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esimerkkinä on Ruukilla kehitetty LD-masuunihiekka, jota valmistamalla ja myymällä pystytään 
hyödyntämään terästuotannon sivutuotteena valmistettavaa teräskuonaa ja masuunihiekkaa. Uudella 
tuotteella voi korvata maa- ja tierakentamisessa aiemmin käytetyn pelkän masuunihiekan.  
 
Ruukki osallistuu kaiken kaikkiaan kuuteen FIMECCin kahdeksasta tutkimusohjelmasta ja on yhtiön 
tutkimustoiminnan toiseksi suurin yrityspartneri. Toimintavuoden aikana valmisteltiin 
valmistustekniikan MANU-ohjelma ja käynnistettiin metallinjalostajien uuden SIMP (System Integrated 
Metal Prosessing) sekä kahden materiaalitekniikan tutkimusohjelman Breakthrough Steels and 
Applications ja Hybrid Materials valmistelu.  
 
Konepajaliiketoiminta 
Ruukki Engineeringin tuotekehityksen painopisteet olivat ohjaamotuotekehityksessä ja 
erikoisteräskomponenteissa. Ohjaamojen uustuotekehityksen ohella tuettiin Slovakiaan perustetun 
ohjaamotehtaan käyntiinajoa. Uustuotekehityksessä otettiin käyttöön käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä 
tukevia toimintamalleja. Erikoisteräskomponentteihin tähtäävässä tuotekehitystoiminnassa 
toimenpiteitä kohdennettiin erityisesti hitsausautomaatioon ja valmistusystävällisten rakenteiden 
suunnitteluun. Vuoden lopulla Ruukki Engineeringin ohjaamojen tuotekehitys siirtyi uudelle Fortaco-
yhtiölle.  
 
Yhtiön hallinto 2012 
Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2012 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli 
edustettuna 520 osakkeenomistajaa. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2011 maksettiin osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. 
Yhteensä 69 miljoonan euron osingot maksettiin 28.3.2012.  
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkoivat 
toimitusjohtaja Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti Lievonen, 
ekonomi Hannu Ryöppönen sekä konsernijohtaja Jaana Tuominen. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin vuorineuvos Kim Gran ja rahoitus- ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Kim Gran ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Kaikki hallituksen 
jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen. 
 
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on 
kuvattu kohdassa Osakkeet ja osakepääoma.  
 
Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja 
hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Nimitystoimikuntaan kuuluivat kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajana Kari Järvinen, 
Solidium Oy, Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Risto Murto, Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Rautaruukin hallituksen puheenjohtaja Kim Gran toimi 
nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. 
 
Järjestäytymiskokouksessaan 14.3.2012 hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntien jäsenet. 
Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen sekä jäseniksi Saila Miettinen-
Lähde ja Jaana Tuominen. Palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Kim Gran sekä jäseniksi 
Pertti Korhonen, Liisa Leino ja Matti Lievonen. 
 
Rautaruukki julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (Corporate Governance 
statement) vuonna 2012 erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta, ja se on julkistamisen jälkeen 
luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.fi. 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
Rautaruukki Oyj:n osakkeen (RTRKS) vaihto NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2012 oli 151 
miljoonaa kappaletta (200) ja osakevaihdon arvo 991 miljoonaa euroa (2 280). Osakkeen korkein 
noteeraus oli 9,49 euroa helmikuussa ja alin 4,60 euroa heinäkuussa. Osakkeen vaihdon volyymilla 
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painotettu keskikurssi oli 6,54 euroa (11,23). Tilikauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 5,96 euroa 
(7,12) ja osakkeiden markkina-arvo 836 miljoonaa euroa (998). 
 
Rautaruukin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsingin lisäksi myös monenkeskisillä 
markkinapaikoilla (MTF). Yhtiön tietojen mukaan Rautaruukin osakkeen vaihto monenkeskisillä 
markkinapaikoilla vuonna 2012 oli 45 miljoonaa kappaletta (57) ja osakevaihdon arvo 286 miljoonaa 
euroa (649). 
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2012 oli 238,5 miljoonaa euroa. Liikkeeseen laskettuja 
osakkeita oli 140 285 425 kappaletta. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2012. 
Yhtiössä on käytössä yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiöjärjestyksessä on 
äänirajoitus, jonka mukaan osakkeenomistaja voi äänestää enintään 80 prosentilla kokouksessa 
edustettuina olevien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 
Vuoden 2012 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 1 392 470 omaa osaketta. Omien osakkeiden 
markkina-arvo 31.12.2012 oli 8 miljoonaa euroa ja kirjanpidollinen vasta-arvo 2 miljoonaa euroa. 
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä sekä äänimäärästä oli prosentti.  
 
Vuoden 2012 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. 
Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2013 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tämä valtuutus korvasi vuoden 2011 yhtiökokouksen 
myöntämän 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka oli voimassa vuoden 2012 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.  
 
Vuoden 2011 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden 
antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää 
enintään 28 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta 
osakeannista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
Hallitus ei 31.12.2012 mennessä ollut käyttänyt osakeantivaltuutustaan eikä valtuutustaan omien 
osakkeiden hankkimiseen. Katsauskauden lopussa hallituksella ei ollut voimassa olevaa valtuutusta 
optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. 
 
Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön suurimmat 
osakkeenomistajat sekä hallituksen ja johtoryhmän omistusosuudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta 
www.ruukki.fi. 
 
Liputukset 
Yhtiö sai 22.8.2012 arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Capital Research and 
Management Companylta, että sen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus 
Rautaruukin osakkeista oli 17.8.2012 laskenut alle 5 prosentin. Yhtiön ilmoittama osuus Rautaruukin 
osakemäärästä oli 6 954 847 osaketta, joka vastasi 4,96 prosenttia Rautaruukin osakepääomasta ja 
äänimäärästä. Tilikauden aikana yhtiö ei saanut muita liputusilmoituksia. 

 
Oikeudenkäynnit ja muut vireillä olevat oikeudelliset tapahtumat 
Rautaruukkia vastaan on vireillä eri puolilla maailmaa eri perusteisiin nojaavia oikeudellisia vaateita ja 
erimielisyyksiä. Johdon arvion mukaan näiden oikeudenkäyntien, vaateiden ja erimielisyyksien 
lopputuloksella ei tule olemaan olennaisen haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
Rautaruukki on myös itse esittänyt oikeudellisia vaateita tai on kantajana eri perusteisiin nojaavissa 
erimielisyyksissä. 
 
Strategian toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen vuonna 2012 
Ruukin visiona on olla energiatehokkaiden teräsratkaisujen innovatiivinen ja arvostettu toimittaja ja 
mukana rakentamassa tulevaisuuden kestävämpää yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden kanssa.  
Ruukin strategia keskittyy rakentamiseen ja erikoisteräsliiketoiminnan kehittämiseen. 
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Vuonna 2012 strategian painopisteinä olivat asuinrakentamisen ja Venäjän liiketoiminnan 
kasvattaminen, energiatehokkaiden ratkaisujen ja erikoisteräsliiketoiminnan kehittäminen sekä 
kustannuskilpailukyvyn parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa.  
 
Keskeisiä vuoden 2012 tavoitteita koko konsernissa olivat lisäksi käyttöpääoman vapauttaminen ja 
siten kassavirran parantaminen. Näissä onnistuttiin hyvin, sillä käyttöpääomaa vapautui vuoden 2012 
aikana 173 miljoonaa euroa (sitoutui 9) ja koko vuoden liiketoiminnan nettorahavirta oli 172 miljoonaa 
euroa (114).  
 
Rakentamisen liiketoiminta 
Rakentamisen liiketoiminnassa kasvua haetaan etenkin asuinrakentamisen kattotuotteista, Venäjältä 
etenkin konseptirakentamisesta sekä energiatehokkaasta rakentamisesta. Liike- ja 
toimitilarakentamisen komponenteissa ja projekteissa markkina-asemaa vahvistetaan Pohjoismaissa 
ja itäisen Keski-Euroopan alueella. Infrastruktuurirakentamisessa tavoitteena on hyvän 
kannattavuuden ja markkina-aseman säilyttäminen. 
 
Vuonna 2012 strategiaa toteutettiin rakentamisen liiketoiminnassa panostamalla asuinrakentamisen 
kattotuotteiden jakeluverkoston kehittämiseen ja laajentamiseen. Ruukki Express -ketjua laajennettiin 
ostamalla Plåtleverantören i Stockholm AB, yksi johtavista teräskattotarvikkeiden jakelijoista 
Tukholman alueella, sekä avaamalla uusia toimipisteitä muun muassa Puolaan. Katsauskauden 
lopussa yhtiöllä oli yhteensä 38 Ruukki Express -toimipistettä kahdeksassa eri maassa. Ruukki 
Express on myymälä- ja palvelukonsepti, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa vesikatteet, 
sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet sekä muut paikallisesti räätälöidyt tuotteet ja palvelut.  
 
Kattotuotevalikoimaa laajennettiin ja markkinoille tuotiin muun muassa uutuuskate Finnera Plus sekä 
Smart Roof-älykatto. Venäjällä kattotuotteiden myynnin kasvattamiseksi keskityttiin verkoston 
rakentamiseen. Maaliskuussa julkaistiin uudenlainen kuluttajille suunnattu kattopalvelusivusto 
osoitteessa www.ruukkikatot.fi. Sivusto on tarkoitettu auttamaan rakentajia ja remontoijia katon 
valinnassa sekä tarjoamaan työkaluja kattoprojektin huolelliseen suunnitteluun.  
 
Venäjän rakentamisen liiketoimintoja kehitettiin ja tehostettiin voimakkaasti vuoden aikana useilla eri 
toimenpiteillä. Partneri- ja jakeluverkostoa fokusoitiin ja koulutettiin edistämään kummankin osapuolen 
liiketoimintaa, myynnin johtoa organisoitiin uudelleen ja toiminnan kustannuskilpailukykyä parannettiin 
tuotannon tehostamisohjelmalla. 
  
Liike- ja toimitilarakentamisessa keskityttiin energiatehokkaan rakentamisen konseptin edelleen 
kehittämiseen. Markkinoille tuotiin useita uusia tuotteita ja ratkaisuja kuten kierrätettyjä raaka-aineita 
hyödyntävä Ruukki life –paneeli. Ruukki energiapaneelista kehitettiin kokonainen 
energiapaneelijärjestelmä erityisesti kaupan ja teollisuuden rakennusten seinärakenteisiin. 
Markkinoille tuotiin myös uusi energiatehokas ja joustavasti eri tilatarpeisiin mukautuva 
kaupparakentamisen kokonaiskonsepti. Projektirakentamisessa toimintamallia tehostettiin ja 
keskityttiin laajempien toimituskokonaisuuksien projekteihin. 
 
Vuoden toisella neljänneksellä käynnistettiin divisioonan kaikki toiminnot kattava tehostamisohjelma, 
jonka tavoitteena on 20 miljoonan euron pysyvä tulosparannus. Ohjelman puitteissa tuotanto- ja 
jakeluketjua sekä materiaalivirtoja optimoitiin paremmiksi. Myyntiä, markkinointia ja tukitoimintoja 
tehostettiin ja projektiliiketoiminnan toimintamallia kehitettiin. Vuonna 2011 aloitetut Venäjän ja itäisen 
Keski-Euroopan myyntitoimintoja koskevat tehostamistoimenpiteet jatkuivat myös vuoden 2012 
aikana. Vuoden aikana käytiin tehostamisohjelmaan liittyen yhteistoimintaneuvotteluja useilla 
toimipaikoilla ja organisaatioissa. Näiden tuloksena Ruukki Constructionin henkilöstömäärä väheni 
yhteensä 273 henkilöllä. Lisäksi henkilöstöä lomautettiin tarpeen mukaan. Tilikauden loppuun 
mennessä oli tunnistettu tulosparannustoimenpiteitä 20 miljoonan euron edestä. Tavoiteltavasta 
tulosparannuksesta 8 miljoonaa euroa realisoitui vuoden 2012 aikana ja lopun arvioidaan näkyvän 
täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä alkaen. 
 
Asuinrakentamisen kattotuotteiden liikevaihdon osuus Ruukki Constructionin liikevaihdosta vuonna 
2012 nousi 24 prosenttiin (21) ja asuinrakentamisen kattotuotteiden liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Rakentamisen liikevaihto Venäjällä kasvoi 20 prosenttia.  
  

Rautaruukki Oyj Tilinpäätös 2012 15



Teräsliiketoiminta 
Teräsliiketoiminnan keskeiset strategiset painopisteet ovat erikoistuminen sekä markkina-aseman 
vahvistaminen Pohjoismaissa. Erikoisterästuotteiden osuus yhtiön teräsliiketoiminnasta on tavoitteena 
kasvattaa lähivuosien aikana 60 prosenttiin. Vuonna 2012 strategiset toimenpiteet keskittyivät näiden 
tavoitteiden saavuttamisen lisäksi kustannustehokkuuden parantamiseen.  
 
Kustannustehokkuuden kehittämiseksi aloitettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on 70 miljoonan euron vuosittainen pysyvä tulosta parantava 
vaikutus. Kilpailukyvyn parantamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi vuoden aikana käynnistettiin ja 
toteutettiin lukuisia kehittämisprojekteja etenkin tuotannossa eri toimipaikoilla. Osa 
kustannussäästöistä tulee toteutetuista toiminnan tehostamistoimenpiteistä ja 
henkilöstövähennyksistä tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa sekä tukitoiminnoissa. Vuoden 
aikana käytiin tehostamisohjelmaan liittyen yhteistoimintaneuvotteluja useilla toimipaikoilla ja 
organisaatioissa. Näiden tuloksena Ruukki Metalsin henkilöstömäärä väheni yhteensä 182 henkilöllä. 
Lisäksi henkilöstöä lomautettiin tarpeen mukaan. Kaikki tehostamistoimet on suunniteltu 
toteutettavaksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoden 2012 aikana ohjelma tuotti noin 10 
miljoonan euron tulosparannuksen. Tehostamisprojekteihin liittyvän tulosparannuksen arvioidaan 
näkyvän täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä alkaen.  
  
Erikoisterästuotteiden myynti- ja jakeluverkoston laajentaminen ja kehittäminen on yksi 
teräsliiketoiminnan keskeisistä painopistealueista. Tähän liittyen erikoisterästen jakelijoille suunnattua 
Certified Partner Program –ohjelmaa laajennettiin ja kehitettiin. Omaa myyntiorganisaatiota 
vahvistettiin perustamalla erikoisterästen myyntiyksikköön uusi liiketoiminta-alue Pohjois- ja Etelä-
Amerikan markkinoita varten ja Aasian markkinoilla avaamalla uusi Aasian ja Tyynenmeren alueen 
liiketoimintayksikkö. Lisäksi Ruotsissa solmittiin uusi jälleenmyyjäsopimus. Shanghaissa, Kiinassa, 
avattiin erikoisterästen myyntiä tukevaa esikäsittelyä tarjoava palvelukeskus. Tällä vauhditetaan 
erikoisterässtrategian toteuttamista vahvistamalla kulutusta kestävien Ruukki Raex -terästen ja lujien 
Ruukki Optim -rakenneterästen myyntiä Kiinassa.  
 
Erikoisterästen tuotevalikoimaa laajennettiin muun muassa erityisesti kaivosteollisuudelle soveltuvilla 
40-80mm vahvuisilla Raex -kulutusteräslevyillä. Pohjoismaissa vahvistettiin teräspalvelukeskusten 
toimintaa muun muassa kasvattamalla laserleikkauskapasiteettia Seinäjoella.  
 
Tilikauden kolmannella neljänneksellä teräsliiketoiminnan myynti organisoitiin neljään 
tulosvastuulliseen tuotelinjaan, joita ovat Erikoisteräkset, Nauha- ja levytuotteet, Putket ja profiilit sekä 
Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet. Tuotelinjoja tukee käytännön myyntityössä kaksi 
alueorganisaatiota: Pohjoismaat sekä Kansainväliset markkinat. Uudella organisaatiorakenteella 
parannetaan tuotelinjojen toiminnan ohjausta ja eri alueiden välistä yhteistyötä.  
Vuonna 2012 erikoisterästuotteiden osuus teräsliiketoiminnan liikevaihdosta oli 31 prosenttia (31).  
 
Konepajaliiketoiminta 
Ruukki ja CapMan sopivat lokakuussa yhdistävänsä Komas Group Oy:n ja Ruukki Engineeringin 
yksiköitä uudeksi Fortaco Group Oy yhtiöksi. Järjestely saatettiin päätökseen 27.12.2012. 
Yritysjärjestelyn myötä Ruukki keskittyy jatkossa vielä entistä vahvemmin rakentamiseen ja 
erikoisteräsliiketoimintaan, jolloin strateginen suunta on aiempaa keskittyneempi. 
 
Konepajaliiketoiminnassa keskityttiin toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen. 
Ohjaamojen ja komponenttien valmistuksesta Shanghain yksikössä päätettiin luopua ja valmistus 
ajettiin alas vaiheittain vuoden loppuun mennessä. Tämä ei vaikuttanut merkittävästi Ruukki 
Engineeringin liikevaihtoon, mutta paransi kannattavuutta. Yksikön liiketappio oli 7 miljoonaa euroa 
vuonna 2011. Kiinteitä kuluja karsittiin edelleen. Asiakaskuntaa laajennettiin tuotannon skaalaetujen 
saavuttamiseksi muun muassa Keski-Eurooppaan. Tuotevalikoiman hallinnassa painotettiin omaa 
teknologiakehitystä ja suunnittelua sekä konsernin materiaaliosaamisen hyödyntämistä, etenkin 
erikoisterästen osalta. Merkittävä offshore-hanke saatiin onnistuneesti päätökseen.  
 
Muutokset yhtiön rakenteessa 
Rautaruukki Oyj (Ruukki) ja CapManin hallinnoimat rahastot (CapMan) sopivat 16.10.2012 
yhdistävänsä Komas Group Oy:n (Komas) ja Ruukki Engineering -divisioonan yksiköitä uudeksi 
Fortaco Group Oy yhtiöksi. Järjestely saatettiin päätökseen 27.12.2012. Yhtiö muodostettiin 
yhteensopivista, toisiaan täydentävistä Ruukin ja Komasin yksiköistä. Fortacoon siirtyivät Ruukki 
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Engineeringin yksiköt Jászberény (Unkari), Wroclaw (Puola) ja Holíc (Slovakia) sekä Kurikka, 
Sepänkylä ja Kalajoen komponenttiliiketoiminta. Järjestelyssä Ruukki luovutti Ruukki Tisza Zrt:n ja 
Ruukki Slovakia s.r.o.:n osakkeet sekä Wroclawin, Kurikan, Sepänkylän ja Kalajoen 
komponenttiliiketoiminnan nettovarat, ja sai vastineeksi 19,0 prosentin omistusosuuden Fortaco 
Group Oy:stä sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja Fortacolta.  
 
Merkittävimmät riskit ja riskienhallinta 
Ruukin riskienhallinta perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin ja raportointiin yhtenäisellä tavalla 
koko konsernissa. Riskienhallinta on organisoitu osaksi johtamisjärjestelmää, ja riskinäkökulma 
sisältyy kaikkien keskeisten liiketoiminta-alueiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäiseen toimintaan 
ja päätöksentekoon. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Ruukin strategiaa ja tavoitteiden 
saavuttamista sekä turvata liiketoiminnan jatkuvuus.  
 
Länsi-Euroopan ja useiden muiden kehittyneiden markkinoiden talouskasvu on hidastunut ja 
volatiliteetti kasvanut. Ylivelkaantuneet valtiot aiheuttavat merkittäviä ongelmia rahoitusmarkkinoille ja 
reaalitalouteen, erityisesti investointien tasoon. Tähän on varauduttu muun muassa siirtämällä kasvun 
painopistettä kehittyviin maihin, kuten Venäjälle. Erikoistumisen osuutta teräsliiketoiminnassa 
kasvatetaan, mikä avaa kasvumahdollisuuksia myös kehittyvillä markkinoilla. Ruukin 
liiketoimintarakennetta pyritään tasapainottamaan liiketoimintasegmenteillä, jotka ovat vähemmän 
alttiita talouskehityksen heilahteluille. Näitä ovat muun muassa asuinrakentamisen kattotuotteet ja 
infrastruktuurirakentaminen. Kilpailuaseman parantamiseksi keskitytään monistettaviin tuotteisiin ja 
liiketoimintamalleihin kuten kattotuotteet, konseptirakennukset ja erikoisteräkset. Tuotteiden ja 
palvelujen jakelua kehitetään. Suhdannevaihteluiden varalta on hankittu riittävät rahoitusreservit. 
Kustannukset mukautetaan liiketoimintavolyymejä vastaavaksi. 
 
Valtaosa yhtiön terästuotteista myydään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Merkittävä muutos 
kilpailutilanteessa päämarkkina-alueilla tai esimerkiksi asiakaskunnan siirtyminen alemman 
kustannustason maihin saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. Ruukki on varautunut tähän muun 
muassa kehittämällä erikoisterästuotteiden kansainvälistä jakeluverkostoa ja varmistamalla 
markkinaosuuttaan kehittämällä jakelua, toimitusvarmuutta ja asiakaspalvelua Pohjoismaissa. Ruukki 
keskittyy vahvasti sellaisiin tuotteisiin ja segmentteihin, joissa sen on mahdollista saavuttaa vahva 
markkina-asema. 
 
Euroopan markkinoiden avautuminen muun muassa Venäjän ja Ukrainan toimijoille voi aiheuttaa lisää 
häiriöitä Ruukin päämarkkina-alueella. Ruukin terästuotanto on kansainvälisessä vertailussa 
kilpailukykyinen, mutta tuotantovolyymiltaan pieni. Raakaterästuotanto tapahtuu kahdella masuunilla, 
jotka on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tästä johtuen terästuotannon joustavuus on rajallinen 
suhteessa suuriin kilpailijoihin, joilla on useita tuotantoyksiköitä ja jotka voivat optimoida tuotantoaan 
yksiköiden välillä. Riskiin varaudutaan kustannustehokkuutta sekä tuotannon joustavuutta 
parantamalla. Markkina-asemaa päämarkkina-alueilla parannetaan asiakaspalvelua ja 
toimitustäsmällisyyttä kehittämällä. Terästuotteiden valikoimaa laajennetaan erikoisteräksiin, joissa 
Ruukin kilpailukyky on standardituotteita parempi. 
 
Yhtiön omassa terästuotannossa, erityisesti sen alkupäässä on suuri keskeytysriski. Terästehtaan 
riskienhallintaan on sen vuoksi kiinnitetty paljon huomiota. Nykyaikainen ja järjestelmällinen 
ennakoiva kunnossapito sekä prosessien ja järjestelmien uusiminen ovat keskeinen osa 
riskienhallintaa, ja niiden avulla voidaan estää tuotantohäiriöiden syntyä. Riskiä vähennetään myös 
luomalla yhtenäisiä menettelytapoja toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden valintaan sekä 
oman tuotannon välituotteiden laadun varmistamiseen. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on 
olennaista, että riittävä ydinprosessien toimintavalmius varmistetaan joka tilanteessa. Konsernilla on 
kattavat omaisuus- ja liiketoiminnan keskeytymis- ja kuljetusvakuutusohjelmat. 
 
Terästuotteiden arvosta merkittävä osa muodostuu raaka-aineista. Rautamalmin, kivihiilen ja 
terästuotannon muiden pääraaka-aineiden hinnat rahteineen määräytyvät maailmanmarkkinoilla, 
minkä vuoksi niiden kustannus saattaa vaihdella voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä. Ruukin toiminta 
on riippuvaista myös muun muassa jäänmurto- ja kuljetuspalveluiden saatavuudesta ja hinnasta.  
Valtaosassa yhtiön myyntisopimuksista noudatetaan neljännesvuosi- tai tätä lyhyempää hinnoittelua, 
mikä mahdollistaa joustavan hinnoittelun raaka-ainekustannusten muuttuessa. Liiketoiminnan 
jatkuvuuden ja kustannustason turvaamiseksi raaka-aineille on haettu vaihtoehtoisia hankintakanavia. 
Kriittisten raaka-aineiden saatavuus varmistetaan tekemällä pitkäaikaisia hankintasopimuksia. 
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Jäänmurto- ja kuljetuspalvelujen sekä muiden kilpailukykyisten infrastruktuuripalvelujen saatavuuden 
varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Tiukkenevilla ympäristömääräyksillä ja hiilidioksidipäästökaupasta aiheutuvilla lisäkustannuksilla on 
vaikutusta yhtiön kilpailukykyyn erityisesti, mikäli nämä vaatimukset eivät kohdistu tasapuolisesti 
kaikkiin alan toimijoihin. Erityisesti vaikutuksia on Euroopan unionissa vuonna 2015 voimaantulevalla 
rikkidirektiivillä. Ruukissa terästuotannon hiilenkulutus on lähellä prosessiteknistä minimiä ja 
hiilidioksiditehokkuudella mitattuna globaalisti parhaimpien joukossa. Päästömäärien vähentämiseksi 
Ruukin terästuotannossa on siirrytty käyttämään rautamalmin sijaan rautapellettejä. 
Ympäristölainsäädännön muutosten ennakointiin ja aktiiviseen seurantaan on paneuduttu 
huolellisesti. Kaikilla yhtiön päätuotantopaikoilla toimitaan ISO 14001:2004 -ympäristöjärjestelmän 
mukaisesti. Regulaation lisääntymisen myötä syntyneet uudet liiketoimintamahdollisuudet 
hyödynnetään kehittämällä energiatehokkaita ratkaisuja, joista esimerkkinä rakennuksiin integroidut 
aurinko- ja energiapaneelit. Energiatehokas ja kestävä rakentaminen on keskeistä 
rakennusliiketoiminnan kehittämisessä. Ruukin erikoisteräkset tarjoavat asiakkaille parempaa 
energiatehokkuutta esimerkiksi kuljetusvälineiden lisääntyneen hyötykuorman avulla. 
 
Ruukki kehittää jatkuvasti riskienhallintaansa ottamalla huomioon muutokset 
liiketoimintaympäristössään ja operatiivisessa toiminnassaan. Vuonna 2012 keskityttiin arvioimaan 
konsernin riskienhallinnan tasoa. Kokonaisuudessaan riskienhallinnan taso arvioitiin hyväksi, minkä 
on mahdollistanut liiketoiminnan vahva riskien omistajuus ja hallinta sekä hyvä yhteistyö 
riskienhallintatoiminnon kanssa. Havaitut kehittämisen painopistealueet liittyvät palo- ja 
yritysturvallisuuteen sekä kriisien- ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan, jonka tason arvioimiseksi 
ja kehittämiseksi osallistuttiin myös Huoltovarmuuskeskuksen hankkeisiin ja koulutuksiin. 
Yritysturvallisuuden kehittämistyötä jatkettiin vuonna 2012 erityisesti matkustusturvallisuuden ja 
hätätilanteiden kriisitoimintavalmiuksien osalta. Vuonna 2013 Ruukissa jatketaan strategisen ja 
ennakoivan riskienhallinnan kehittämistä yhdessä liiketoiminnan kanssa tavoitteena minimoida 
vahingot. Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja riskienhallintaa kuvataan yksityiskohtaisesti vuoden 2012 
verkkovuosikertomuksessa. 
 
Lähiajan näkymät  
Maailman talouden näkymät piristyivät vuoden 2012 lopulla Kiinan talouskasvun osoitettua 
piristymisen merkkejä sekä luottamuksen asteittain palatessa Euroopan rahoitusmarkkinoille. Useat 
talousennusteet odottavat kuitenkin globaalin talouskasvun olevan vain noin 3 prosenttia vuonna 
2013, mikä on alle historiallisen kasvutrendin. Euroopan talouden odotetaan yleisesti palaavan 
takaisin kasvu-uralle vasta vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla vientivetoisen kysynnän tukemana. 
Ruukille keskeisistä markkinoista Saksan, Ruotsin ja Norjan talouksien odotetaan kasvavan 
maltillisesti vuonna 2013. Suomen talouden aktiviteetin ennakoidaan säilyvän vuoden 2012 tasolla, 
mutta Venäjän talouskasvun arvioidaan yleisesti olevan globaalia talouskasvua voimakkaampaa 
vuonna 2013. 
 
Rakentamisessa useimpien keskeisten markkina-alueiden kasvunäkymät heikentyivät loppuvuonna 
2012. Rakentamisen aktiviteetin odotetaan joko säilyvän vuoden 2012 tasolla tai laskevan hieman 
vuoden 2013 aikana kaikilla Ruukin päämarkkina-alueilla, paitsi Venäjällä, jossa Ruukille tärkeän liike- 
ja toimitilarakentamisen odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Toisaalta liike- ja toimitilarakentamisen 
markkinakehitykseen liittyy epävarmuutta etenkin Pohjoismaissa. Ruukin panostukset omaan 
jakeluun kattotuotteissa näkyivät markkinoita nopeampana kasvuna vuonna 2012 ja tähän 
ennakoidaan olevan hyvät edellytykset myös vuoden 2013 aikana. Infrastruktuurirakentamisen 
aktiviteetin odotetaan säilyvän vuonna 2013 edellisvuoden tasolla.  
 
Ruukin teräsliiketoiminnassa palvelukeskusmyynnin ennakoidaan jatkuvan hyvällä tasolla, mutta 
Euroopan taantuma aiheuttaa kuitenkin paljon epävarmuutta tehdastoimitusasiakkaiden kysyntään 
etenkin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Terästuotteiden varastot Euroopassa olivat normaalia 
alemmalla tasolla verrattuna myyntiin vuoden 2012 lopussa. Terästukkureiden varastojen jonkin 
asteisen täydennyksen arvioidaankin olevan tarpeellista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Terästuotteiden keskihintojen Euroopassa ennakoidaan nousevan maltillisesti vuoden 2013 
ensimmäisellä neljänneksellä, seuraten pääraaka-aineiden markkinahintojen vuoden 2012 viimeisellä 
neljänneksellä alkanutta nousua. Euroopan terästeollisuudessa vallitsevan ylikapasiteettitilanteen 
vuoksi terästuotteiden koko vuoden hintakehitys riippuu pääraaka-aineiden hintakehityksestä.  
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Terästuotannon pääraaka-aineista rautamalmin markkinahinnan ennakoidaan laskevan hieman vielä 
tammikuussa 2013 jatkuneen jyrkän nousun jälkeen ja kivihiilen markkinahinnan pysyvän vuoden 
2012 lopun tasolla tai nousevan jonkin verran vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Ruukille 
rautamalmihinnat säilyvät vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen ostoissa vuoden 2012 viimeisen 
neljänneksen tasolla neuvoteltuihin malmihintoihin perustuen. Muutoin terästuotteiden pääraaka-
aineiden hinnanmuutokset kuitenkin realisoituvat Ruukin tuotantokustannuksissa tyypillisesti noin 
vuosineljänneksen viiveellä johtuen raaka-ainetuottajien kanssa solmituista sopimuksista sekä 
varastojen normaalista kierrosta. Sopimus Severstal-konserniin kuuluvan Severstal Resources -yhtiön 
kanssa kivihiilen sekä rautapellettien toimituksista vähentää vuonna 2013 merkittävästi Ruukin 
hiiliostoihin liittyvää talvivarastointiriskiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

Ruukissa vuonna 2012 käynnistettyjen tehostamisprojektien kustannushyödyt vuonna 2012 olivat 20 
miljoonaa euroa. Projektit ovat edenneet odotusten mukaisesti ja tämän hetkisen arvion mukaan 
tehostustoimilla tavoiteltavat noin 100 miljoonan euron säästöt saavutetaan. Tehostamisprojekteihin 
liittyvän tulosparannuksen arvioidaan näkyvän täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 
kolmannesta neljänneksestä alkaen.  
 
Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan olevan vuoden 2012 tasolla. Vertailukelpoisen 
liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2012 verrattuna ja olevan positiivinen. 
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Konsernitilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma
M€ Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liikevaihto 3 2 796 2 798
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 4 -2 655 -2 533
Bruttokate 141 265

Liiketoiminnan muut tuotot 5 13 19
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4, 6, 7 -115 -118
Hallinnon kulut 4 -137 -144
Liiketoiminnan muut kulut 5 0 0
Liikevoitto -99 22

Rahoitustuotot 45 55
Rahoituskulut -85 -91
Rahoituskulut, netto 8 -40 -37

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 13 2 3
Tulos ennen veroja -137 -12

Tuloverot 9 21 1
Tilikauden tulos -116 -10

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -116 -10
Määräysvallattomille omistajille 0 0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 10 -0,83 -0,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 10 -0,83 -0,07

Konsernin laaja tuloslaskelma
M€ Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Tilikauden tulos -116 -10

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 16 -7 -8

Rahavirran suojauksista kauden tulokseen siirretyt, verovaikutus 
huomioituna 16 -7 0

Muuntoerot 9 -6

Muuntoeroista kauden tulokseen siirretyt -5

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot verovaikutus huomioituna 24 -10 -5

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -20 -19

Tilikauden laaja tulos yhteensä -135 -29

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -135 -29

Määräysvallattomille omistajille 0 0
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Konsernitase
M€ Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 1 122 1 214
Liikearvo 12 72 103
Muut aineettomat hyödykkeet 12 50 64
Osuudet osakkuusyrityksissä 13 35 15
Myytävissä olevat rahoitusvarat 14 14 13
Muut pitkäaikaiset saamiset 15 79 5
Laskennalliset verosaamiset 16 46 27

1 417 1 441

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 17 590 720
Myyntisaamiset 18 270 324
Muut saamiset 18 77 79
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 6 2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 19 0 37
Rahavarat 20 20 41
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 36 14

964 1 217

Varat yhteensä 2 381 2 657

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 22 238 238
Ylikurssirahasto 23 220 220
Muuntoerot 23 -25 -29
Muut rahastot 23 -17 -3
Kertyneet voittovarat 652 846

1 069 1 273
Määräysvallattomien omistajien osuus 3 2
Oma pääoma yhteensä 1 072 1 275

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 26 533 551
Muut pitkäaikaiset velat 24, 27 72 56
Varaukset 25 2 2
Laskennalliset verovelat 16 1 25

607 633

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 26 253 297
Ostovelat 27 246 246
Muut velat 27 189 185
Varaukset 25 9 8
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 4 8
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 36 5

702 749

Velat yhteensä 1 308 1 382

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 381 2 657
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M€
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Käyvän 
arvon ja 

muut 
rahastot

Muunto-
erot

Omat 
osakkeet

Kertyneet 
voittovarat

Määräys-
vallatto-

mien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

OMA PÄÄOMA
1.1.2011 238 220 11 -23 -6 946 2 1 389
Laaja tulos
Tilikauden tulos -10 0 -10

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksella oikaistuna) 

Rahavirran suojaukset -8 -8
Etuuspohjaiset eläkkeet -5 -5
Muuntoerot -6 -6

Tilikauden laaja tulos yhteensä -8 -6 -16 0 -29
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako -83 -83

Osakeperusteiset maksut 0 0 0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 -83 -83
OMA PÄÄOMA
31.12.2011 238 220 3 -29 -6 846 2 1 275
Laaja tulos
Tilikauden tulos -116 0 -116

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksella oikaistuna) 

Rahavirran suojaukset -14 -14
Etuuspohjaiset eläkkeet -10 -10
Muuntoerot 4 4

Tilikauden laaja tulos yhteensä -14 4 -126 0 -135
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako -69 -69

Osakeperusteiset maksut 0 0 0

Muu muutos 2 2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 -68 -69

OMA PÄÄOMA
31.12.2012 238 220 -11 -25 -6 652 3 1 072

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Vuodelta 2012 hallitus esittää 14.2.2013 pidetyn kokouksen mukaisesti jaettavaksi osinkoa 0,20 euroa per osake, 
yhteensä 28 miljoonaa euroa. Tämä tilinpäätös ei sisällä ehdotettuun osingonjakoon liittyviä kirjauksia. 

Lisätietoja oman pääoman eristä liitetiedoissa 22, 23 ja 30.
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Konsernin rahavirtalaskelma 
M€ Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -116 -10

Oikaisut
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut 21 147 142

Rahoituskulut, netto 40 37

Verot -21 -1

Käyttöpääoman muutokset
Myynti- ja muiden saamisten muutos 52 17

Vaihto-omaisuuden muutos 113 -80

Osto- ja muiden velkojen muutos 8 53

Maksetut korot -36 -33

Saadut korot 1 2

Saadut osingot 3 3

Muut rahoitustuotot ja -kulut -6 -11

Maksetut verot -12 -5

Liiketoiminnan nettorahavirta 172 114

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla 35 -2
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 36 -5
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -88 -164

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -7 -16
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 10 9

Investoinnit lainasaamisiin ja muihin sijoituksiin -1 0

Investointien nettorahavirta -94 -171

Nettorahavirta ennen rahoitusta 78 -57

Rahoituksen rahavirrat
Maksetut osingot -69 -83

Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 130

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -27 -57

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen muutos -63 99

Rahoituksen muu nettorahavirta -7 -8
Rahoituksen nettorahavirta -136 81

Rahavarojen muutos -58 24

Rahavarat tilikauden alussa 78 53

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1 1

Rahavarat tilikauden lopussa 21 78

Rautaruukki Oyj Tilinpäätös 2012 23



  

 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
 
1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Konsernin perustiedot 
Rautaruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja 
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Yhtiöllä on toimintaa noin 30 maassa ja henkilöstöä 
noin 9000. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,8 miljardia euroa. Rautaruukki Oyj:n osake on noteerattu 
NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki. 
Rautaruukki Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2013 tämän tilinpäätöksen 
julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai 
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös 
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 
 
Tilinpäätöksen laatimisperusta 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassaolevia IAS- ja 
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa N:o 1606/2002 
säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja 
tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot sisältävät myös suomalaisen kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön edellyttämät tiedot. 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta jäljempänä 
mainittuja, standardien edellyttämällä tavalla käypään arvoon arvostettuja eriä. Emoyhtiöllä ja 
tytäryrityksillä on sama tilikausi, joka on kalenterivuosi, ja tytäryritykset noudattavat tässä kuvattuja 
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. 
 
Tilinpäätös esitetään miljoonina euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on 
pyöristetty täysiksi miljooniksi, mikä saattaa aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. 
 
Päättyneellä tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit 
Rautaruukki-konserni on noudattanut IFRS 7:ään voimaan tulleita muutoksia. Tällä ei ollut merkittävää 
vaikutusta tilikauden 2012 konsernitilinpäätökseen.  
 
Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset lisäävät rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien 
liiketoimien esittämisen läpinäkyvyyttä ja parantavat tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia saada 
käsitys rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön 
taloudelliseen asemaan erityisesti, kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Muutokset 
vaikuttavat konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. 
 
Laskentakäytännön muutokset 
Sähkön suojauslaskennan tehokkuustestauksen periaatteita täsmennettiin vuoden 2012 ensimmäisen 
neljänneksen aikana, millä oli 2,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus konsernin ja Ruukki Metalsin 
liikevoittoon verrattuna aikaisempaan laskentatapaan. Aikaisemmille kausille kohdistuva 
kumulatiivinen vaikutus 1,7 miljoonaa euroa on esitetty omassa pääomassa rivillä muu muutos. 
 
Arvioiden käyttö 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden ja 
oletusten tekemistä, samoin kuin harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot perustuvat 
johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä, mutta on mahdollista, että 
toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.  
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Seuraavassa on esitetty konsernitilinpäätöksen olennaisimmat erät, jotka edellyttävät johdon 
harkintaan perustuvia ratkaisuja, sekä keskeiset arvioihin liittyvät epävarmuustekijät. 
 
Liiketoimintojen yhdistämisessä arvostetaan hankitun liiketoiminnon varat ja velat käypiin arvoihin. 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käypien arvojen määrittämisessä käytetään apuna sekä 
sisäisten että ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioita. Näihin arvioihin liittyy epävarmuutta, jolla voi olla 
vaikutusta konsernin tulokseen sekä varoihin ja velkoihin. Liitetieto 35 Hankitut liiketoiminnot ja 36 
Myydyt liiketoiminnot. 
 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden taloudelliset vaikutusajat määritetään konsernin yhtenäisen 
ohjeistuksen mukaisesti. Hyödykkeiden pitoaikoihin voi sisältyä riskiä niiden tulontuottokyvystä 
riippuen ja pitoaikoja tarkastellaan säännöllisesti (vuosittain). Liitetieto 11 Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet ja 12 Aineettomat hyödykkeet. 
 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja 
tosiasiallinen määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle, tuotot ja liiketoimeen kohdistuvat kulut ovat 
määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu 
konsernin hyväksi. 
 
Pitkäaikaishankkeet, joihin sisältyy tuotteiden asennus, tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. 
Valmistusaste määritetään vertaamalla toteutuneiden menojen osuutta hankkeen arvioiduista 
kokonaismenoista. Silloin, kun hankkeen lopputulosta ei pystytä arvioimaan luotettavasti, tuottoja 
kirjataan vain siihen määrään asti, kuin hankkeen toteutuneita menoja vastaava määrä on 
todennäköisesti saatavissa. Hankkeen menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat 
syntyneet. Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi, kun sen arvioidaan 
olevan todennäköinen. 
 
Arvioita tarkistetaan säännöllisesti. Myyntituottoja ja kustannuksia oikaistaan projektin aikana, kun 
arvio koko projektin lopputuloksesta täsmentyy. Aikataulujen, toimitusten laajuuden, kustannusten 
sekä mahdollisten muiden tekijöiden muutokset vaikuttavat arvioihin koko projektin lopputuloksesta. 
 
Varausten kirjaamiseen liittyy epävarmuutta sekä johdon arvioita ja harkintaa.  
 
Ympäristövelvoitteet      
Ympäristöön liittyvä varaus kirjataan perustuen tulkintoihin ympäristönsuojelulaeista ja -säännöksistä. 
Varaus kirjataan, kun on todennäköistä, että on syntynyt velvoite ja kyseisen velvoitteen määrä 
voidaan luotettavasti arvioida.      
      
Uudelleenjärjestelyvaraukset      
Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen 
uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta.
      
Takuuvaraukset      
Konserni antaa tietyille tuotteille takuun. Näiden tuotteiden osalta kirjataan takuuvaraus perustuen 
aikaisempaan kokemukseen.      
      
Muut varaukset      
Tappiollisista sopimuksista ja riitatapauksista johtuvat varaukset on esitetty ryhmässä muut varaukset. 
Rautaruukkia vastaan on vireillä eri puolilla maailmaa eri perusteisiin nojaavia oikeudellisia vaateita ja 
erimielisyyksiä. Rautaruukki on myös itse esittänyt oikeudellisia vaateita tai on kantajana eri 
perusteisiin nojaavissa erimielisyyksissä. Näihin oikeudellisiin vaateisiin ja erimielisyyksiin liittyvä 
varaus kirjataan, mikäli epäsuotuisa tulos on todennäköinen ja tappio voidaan määrittää kohtuullisella 
varmuudella. Lopullinen tulos voi poiketa näistä arvioista. Lisätietoja varauksista liitetiedossa 25 
Varaukset. 
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Liikearvon kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään käyttöarvon muodossa kaikille rahavirtaa 
tuottaville yksiköille vähintään vuosittain. Käyttöarvon määrittämisessä käytetään arvioita tulevasta 
markkinakehityksestä, kuten liiketoiminnan kasvusta ja kannattavuudesta sekä muista olennaisista 
tekijöistä. Vaikutuksiltaan merkittävimpiä arvioiden perustana olevia tekijöitä ovat terästuotteiden ja 
raaka-aineiden markkinahinnat, rakentamisen ja konepajateollisuuden suhdanteet, 
valuuttakurssikehitys sekä käytettävä diskonttauskorko. Johdon käyttämät oletukset perustuvat 
aikaisempaan kokemukseen sekä eri toimialajärjestöjen ennusteisiin alan globaalista kehityksestä. 
Näiden oletusten muutokset voivat olennaisesti vaikuttaa arvioituihin tulevaisuudessa kertyviin 
rahavirtoihin. Liitetieto 12 Aineettomat hyödykkeet. 
 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteiden määrittäminen perustuu vakuutusmatemaattisiin 
arvioihin koskien muun muassa tulevia palkankorotuksia, ennakoitua eläköitymis- ja elinikää, 
henkilöstön vaihtuvuutta, diskonttauskorkoja ja rahastoitujen varojen odotettavissa olevia tuottoja. 
Näiden oletusten muutokset voivat olennaisesti vaikuttaa eläkevelvoitteisiin ja eläkekuluihin. Liitetieto 
24 Eläkevelvoitteet. 
 
Sijoitukset päästövähenemiä (CER) tuottaviin rahastoihin arvostetaan hankintamenoon kunnes 
luotettavasti tiedetään niiden lopullinen tulema. Rahastojen ehdot ovat sellaisia, että ellei rahastoille 
tule tarpeeksi sopivia sijoituskohteita, saatavien päästövähenemien määrä samoin kuin niihin 
sijoitettavan rahan määrä saattavat muuttua. Rahastoista voidaan myös saada takaisin sinne jo 
maksettuja sijoituksia. Rahastoihin liittyy olennainen volyymiriski, sillä tulevaisuudessa saatavien 
päästövähenemien määrä tulee vaikuttamaan merkittävästi sijoituksen arvoon. Liitetieto 12 
Aineettomat hyödykkeet. 
 
Laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen liittyy epävarmuutta niiden käytettävyyden suhteen. 
Tähän liittyvää johdon arviointia on kuvattu liitetiedossa 16 Laskennalliset verosaamiset ja –velat. 
Tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen koostuu pääosin konsernin suomalaisten yhtiöiden 
tappioista kirjatusta saamisesta. Johto arvioi tehtyjen laskelmien perusteella, että yhtiöille kertyy 
tulevina vuosina verotettavaa tuloa, josta tappiot voidaan vähentää. 
 
 
Yhdistely- ja laadintaperiaatteet 
 
Toimintasegmentit 
Rautaruukin liiketoiminta on jaettu organisaatio- ja johtamisrakenteen ja sisäisen taloudellisen 
raportoinnin mukaisesti kolmeen toimintasegmenttiin: Ruukki Construction, Ruukki Engineering ja 
Ruukki Metals. Konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä, toimitusjohtaja, seuraa säännöllisesti 
toimintasegmenttien toimintaa ja tuloksellisuutta ja päättää resurssien kohdistamisesta hallituksen 
antamien valtuuksien mukaisesti. Toimintasegmenttien tulokset ja operatiivinen sitoutunut pääoma on 
esitetty laskettuna niillä periaatteilla ja luvuilla, joilla ne raportoidaan ylimmälle operatiiviselle 
päätöksentekijälle. Liikevoiton lisäksi tulosta seurataan myös oikaistuna vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavilla erillä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty liitetiedoissa. 
Segmenttiraportoinnissa sovellettavat periaatteet ovat yhteneväiset konsernin tilinpäätösperiaatteiden 
kanssa. Segmenteille kohdistetaan hallinnon kustannuksia segmenttien liikevaihdon tai resurssien 
käytön mukaisessa suhteessa. Segmenttien välillä ei tapahdu sisäistä myyntiä, jota yrityksen johto 
seuraisi sisäisessä raportoinnissa. Rahavirtaa tuottavia yksiköitä ei ole yhdistelty segmenttitietoja 
esitettäessä. Raportoitavat toimintasegmentit ovat: 
 
Ruukki Construction 
Ruukki Construction toimittaa elinkaari- ja energiatehokkaita teräsrakenneratkaisuja liike-, toimitila- ja 
teollisuusrakentamiseen, pientaloihin sekä satama- ja väylärakentamiseen. 
 
Ruukki Engineering 
Ruukki Engineering toimittaa asennusvalmiita järjestelmiä ja komponentteja konepajateollisuudelle.  
Keskeisiä tuotealueita ovat ohjaamot sekä erilaiset erikoisteräs- ja muut komponentit. 
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Ruukki Metals 
Ruukki Metals valmistaa ja toimittaa erikoisterästuotteita, muun muassa erikoislujia, kulutusta kestäviä 
ja erikoispinnoitettuja tuotteita vaativiin sovelluksiin. Teräspalvelukeskukset toimittavat terästuotteita 
sekä niihin liittyviä esikäsittely-, logistiikka- ja varastointipalveluita. 
 
Muut-erään sisältyvät konsernihallinnon kustannukset, myydyn Mo i Ranan yksikön liikevaihto ja 
kustannukset sekä muut jakamattomat erät 
 
Vertailukelpoinen tulos 
Ruukin operatiivisen toiminnan ja sen tuloksen paremman ymmärrettävyyden ja vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi esitetään konsernin lukujen lisäksi segmenttien ja konsernin vertailukelpoinen 
liikevaihto ja liikevoitto. Vertailukelpoisista luvuista on eliminoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 
joita ovat:  
Liiketoiminnan muutoksiin liittyvät erät, esimerkiksi 
 Yritysrakenteen muutokset (yritysostot ja -myynnit)  
 Lopetettuihin ja myytävissä oleviin toimintoihin liittyvät erät, esimerkiksi 

o Vaihto-omaisuuden ja aineettomien sekä aineellisten hyödykkeiden alaskirjaukset 
o Uudelleenjärjestelyjen kulut 
o Liiketoimintojen yhdistämisissä kirjatut käyvän arvon oikaisut 

 Jatkuvaan liiketoimintaan liittyvät erät, esimerkiksi 
o Lakoista sekä toimintojen tehostamis- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteistä aiheutuneet 

kustannukset 
 
Toimintasegmenttien operatiivinen sijoitettu pääoma 
Operatiivinen sijoitettu pääoma on tunnusluku, joka raportoidaan johdolle ja jota johto seuraa. 
Operatiivinen sijoitettu pääoma on määritetty seuraavasti: 
+ Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 
+ Myytävissä olevat rahoitusvarat 
+ Vaihto-omaisuus 
+ Myyntisaamiset 
- Ostovelat 
- Saadut ennakkomaksut 
 
Tytäryritykset 
Konsernitilinpäätös sisältää Rautaruukki Oyj:n ja sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa 
konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä 
on muutoin oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Potentiaalisen äänivallan 
olemassaolo otetaan huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun 
potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. 
Raportointikauden päättymispäivänä 31.12.2012 tai 31.12.2011 konsernin hallussa ei ollut 
toteutettavissa olevia potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavia instrumentteja. 
 
Keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun 
yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat arvostetaan käypään arvoon 
hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot, lukuun ottamatta vieraan tai oman pääoman ehtoisten 
arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja, kirjataan kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä 
hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Näiden vaikutus huomioidaan hankinnan yhteydessä 
tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon 
hankintahetkellä ja se luokitellaan joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luokiteltu 
lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä 
syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Omaksi 
pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta uudelleen. 
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Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on 
saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernin 
sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan 
joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista 
osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate 
määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle. Laaja tulos kohdistetaan emoyrityksen omistajille ja 
määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien 
osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista 
esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan 
omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa 
pääomaa koskevina liiketoimina. Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus 
arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin 
menettäessä määräysvallan tytäryhtiössä, arvostetaan mahdollinen jäljelle jäävä sijoitus 
määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.  
 
Ennen 1.1.2010 tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
 
Osakkuusyritykset 
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava 
vaikutusvalta toteutuu yleensä silloin, kun konserni omistaa 20–50 prosenttia yrityksen äänivallasta tai 
kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta yrityksen toiminnassa, mutta ei määräysvaltaa.  
 
Sijoitukset osakkuusyrityksiin on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää 
käyttäen. Pääomaosuusmenetelmä on menetelmä, jonka mukaan sijoitus kirjataan alun perin 
hankintamenoon ja tämän jälkeen sitä oikaistaan hankinta-ajankohdan jälkeen sijoituskohteen 
nettovarallisuudessa tapahtuneella muutoksella, sijoittajayrityksen omistusosuuden mukaisesti. 
Sijoittajayritys kirjaa tulosvaikutteisesti osuutensa osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta. Jos 
konsernin osuus tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita ei 
yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritystä koskevien velvoitteiden täyttämiseen. 
Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu konsernin 
omistusosuuden mukaisesti. Sijoitus sisältää hankinnasta syntyneen liikearvon. Konsernin 
omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään 
liikevoiton jälkeen. 
 
Osakkuusyritysten tilikausi on sama kuin konserniyrityksillä. Mikäli osakkuusyritysten tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet eivät olennaisilta osin vastaa konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa on tehty tarvittavat oikaisut osakkuusyrityksen raportoimiin lukuihin. 
 
Yhteisyritykset 
Konsernilla ei ollut sijoituksia yhteisyrityksiin 31.12.2012 tai 31.12.2011 päättyneillä tilikausilla. 
 
Ulkomaan rahan määräiset erät 
Konserniyhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on 
kunkin yhtiön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös 
esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. 
 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on muutettu euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä 
vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muunnettu euroiksi 
raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset 
erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muunnettu euroiksi käyttäen käyvän arvon 
määrittämispäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän 
kurssiin. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta 
syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Liiketoiminnan (myynnin ja ostojen) 
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kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoitukseen liittyvät 
kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.  
 
Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien ja laajojen tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on 
muunnettu euroiksi kauden keskikurssia ja taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja 
käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa 
tuloslaskelmassa ja toisaalta omassa pääomassa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan muihin laajan 
tuloksen eriin ja se sisältyy omassa pääomassa erään Muuntoerot. Ulkomaisten tytäryritysten 
hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien 
muuntamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryrityksestä 
luovutaan kokonaan tai osittain, omaan pääomaan kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi 
luokittelun oikaisuna osana myyntivoittoa tai -tappiota.  
 
Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja 
velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käyvän arvon oikaisut käsitellään kyseisten 
ulkomaisten yksiköiden varoina ja velkoina. Ne muunnetaan euroiksi raportointikauden 
päättymispäivän kursseja käyttäen.  
 
Rahoitusinstrumentit 
 
Rahoitusvarat  
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: lainat ja muut saamiset, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu 
rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä.  
 
Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, 
jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Konserni kirjaa rahoitusvarojen ostot ja myynnit 
kaupantekopäivän perusteella. Rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta vasta silloin, kun 
sopimusperusteinen oikeus rahavaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai 
konserni siirtää rahoitusvaroihin kuuluvan erän toiselle osapuolelle siten, että erän omistamiseen 
liittyvät riskit ja edut tai sitä koskeva määräysvalta siirtyvät toiselle osapuolelle. 
 
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä 
siitä, että muun kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavan rahoitusvaroihin kuuluvan erän 
arvo on alentunut. Tällaisen erän arvon katsotaan alentuneen, jos arvonalentumisesta on objektiivista 
näyttöä ja vaikutus rahoitusvaroista kertyviksi arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin on luotettavasti 
arvioitavissa. Arvonalentumisen objektiivisena näyttönä voidaan pitää esim. vastapuolen tuloksen 
merkittävää heikkenemistä tai velallisen sopimusrikkomusta. Myyntisaamisista kirjattavan tappion 
suuruus määritetään omaisuuserän kirjanpitoarvon ja kyseisen erän käyvän arvon tai odotettavissa 
olevien vastaisten, alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen rahavirtojen nykyarvon 
erotuksena. Arvonalentuminen kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. 
 
Lainat ja muut saamiset 
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat 
kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä 
kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno, joka määritetään 
efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Lainat ja muut saamiset sisältyvät taseessa myyntisaamisten 
tai muiden saamisten ryhmään luonteensa mukaisesti joko lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin. 
Lyhytaikaiset myyntisaamiset on merkitty kirjanpitoon alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti 
vähennettynä epävarmoilla saamisilla. Pitkäaikaisista saamisista kertyviksi arvioidut vastaiset maksut 
diskontataan tarkasteluhetkeen. 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -
ryhmään, kun se on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai se luokitellaan alkuperäisen 
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kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Jälkimmäiseen ryhmään 
luokitellaan sellaiset sijoitukset, joita hallinnoidaan käypään arvoon perustuen. Johdannaiset, joihin ei 
sovelleta suojauslaskentaa, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Ryhmän erät 
kirjataan alun perin käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin kunkin raportointikauden 
päättymispäivän käypään arvoon. Käypä arvo määritetään käyttäen noteerattuja markkinahintoja ja -
kursseja sekä soveltuvia arvonmääritysmenetelmiä. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä 
realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka 
aikana ne syntyvät.  
 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka on 
nimenomaisesti nimetty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun rahoitusvarojen ryhmään. Ne 
sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan 
raportointikauden päättymispäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Nämä varat 
arvostetaan käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, 
hankintamenoon. Rautaruukin sijoitukset muihin yrityksiin luokitellaan myytävissä oleviksi 
rahavaroiksi. Tähän luokkaan kuuluvat osakesijoitukset sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. 
Noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Ne noteeraamattomat osakkeet, joiden käypää 
arvoa ei voida luotettavasti määrittää, arvostetaan hankintamenoon mahdollisilla arvonalentumisilla 
vähennettyinä. Käypä arvo määritetään käyttäen raportointikauden päättymispäivänä noteerattuja 
markkinahintoja ja -kursseja sekä soveltuvia arvonmääritysmenetelmiä.  
 
Käypään arvoon arvostettujen myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset merkitään 
verovaikutus huomioon ottaen muihin laajan tuloksen eriin ja ne sisältyvät oman pääoman käyvän 
arvon rahastoon. Omaan pääomaan kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään tuloslaskelmaan 
silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata 
arvonalentumistappio.  
 
Rahavarat  
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja 
muista lyhytaikaisista, likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen 
kuukauden duraatio hankinta-ajankohdasta lukien. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät taseen 
lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin. 
 
Rahoitusvelat 
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin 
rahoitusvelkoihin tai muihin rahoitusvelkoihin (jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 
rahoitusvelat). Rahoitusvelka luokitellaan lyhytaikaiseksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta 
siirtää velan suorittamista vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. 
Rahoitusvelka (tai sen osa) kirjataan pois taseesta vasta silloin, kun velka on lakannut olemasta 
olemassa, eli kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on 
lakannut.  
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin kuuluvat ne johdannaiset, joihin ei 
sovelleta suojauslaskentaa. Johdannaisten käypien arvojen muutoksista johtuvat sekä 
realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka 
aikana ne syntyvät. 
 
Muut rahoitusvelat (jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat) 
Muut rahoitusvelat koostuvat konsernin ottamista lainoista. Muut rahoitusvelat merkitään alun perin 
kirjanpitoon käypään arvoon. Lainojen hankinnasta välittömästi johtuvat transaktiomenot sisällytetään 
lainan alkuperäiseen jaksotettuun hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron 
menetelmää käyttäen. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen muut rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen 
koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.   
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Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta 
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon ja arvostetaan tämän 
jälkeen edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, 
käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Kun 
johdannaissopimuksia solmitaan, konserni käsittelee ne joko saamisten, velkojen tai kiinteiden 
sitoumusten käyvän arvon suojauksina, ennakoidun erittäin todennäköisen liiketoimen rahavirran 
suojauksina, ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina tai johdannaissopimuksina, 
joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Rahavirtojen suojauksessa suojaudutaan rahavirtojen vaihtelulta, 
joka johtuu taseeseen merkittyyn tiettyyn omaisuuserään, velkaan tai erittäin todennäköiseen tulevaan 
liiketoimeen liittyvän riskin toteutumisesta. Konsernilla ei ollut tilikausilla 2012 ja 2011 euroalueen 
ulkopuolisiin tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksia. Käyvän arvon suojaus päättyi tilikauden 
2011 aikana. Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, on hankittu vähentämään 
liiketoimintaan tai rahoitukseen liittyviä tulos- ja/tai rahavirtavaikutuksia. 
 
Konserni soveltaa suojauslaskentaa hyödykejohdannaisiin (sinkki-, sähkö- ja 
raskaspolttoöljyjohdannaiset) sekä tiettyihin valuuttajohdannaisiin (USD) ja koronvaihtosopimuksiin. 
Konsernilla on lisäksi valuuttajohdannaissopimuksia, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Konserni 
dokumentoi suojausjärjestelyn alussa kunkin suojausinstrumentin ja suojatun omaisuuserän välisen 
suhteen sekä riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Suojausinstrumenttien 
tehokkuus testataan etu- ja jälkikäteen. Tehokkuudella tarkoitetaan suojausinstrumentin kykyä kumota 
suojattavan riskin toteutumisesta johtuvat muutokset suojattavan erän käyvässä arvossa tai 
suojatusta liiketoimesta johtuvissa rahavirroissa. Suojaussuhteen katsotaan olevan erittäin tehokas, 
kun suojausinstrumentin toteutuneet tulokset kumoavat suojattavan erän rahavirtojen muutokset 80-
125 prosenttisesti. Suojauslaskenta lopetetaan, kun suojauslaskennan edellytykset eivät enää täyty. 
 
Suojauslaskennan piirissä olevien johdannaissopimusten tulosvaikutus esitetään yhteneväisesti 
suojatun erän kanssa tuloslaskelmassa. Rahavirtaa suojaavien johdannaisten realisoitumaton käyvän 
arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman 
arvonmuutosrahastossa siltä osin, kun suojaus on tehokas. Suojauksen tehottomaan osaan liittyvät 
käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot 
siirretään tuloslaskelmaan sillä kaudella, jolla suojattu erä merkitään tuloslaskelmaan. Kun rahavirran 
suojaukseksi hankittu suojausinstrumentti erääntyy, myydään tai suojauslaskennan kriteerit eivät enää 
täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes 
ennakoitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun liiketoimen ei enää oleteta toteutuvan, omaan 
pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan. Käyvän arvon suojauksen kohteena 
olevan lainan sekä sitä suojaavan johdannaisen käyvän arvon muutokset suojattavan riskin 
osalta kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. 
 
Muut kuin suojauslaskennassa olevat johdannaiset kuuluvat ryhmään Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan 
kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan. Operatiiviseen liiketoimintaan (ostot ja myynnit) liittyvät 
kurssierot esitetään tuloslaskelmassa liikevoiton yläpuolella ja rahoituseriin liittyvät kurssierot 
esitetään rahoituserissä.  
 
Johdannaisten käyvät arvot määritetään markkinahintoja ja yleisesti käytössä olevia arvostusmalleja 
hyväksikäyttäen. Arvostusmalleissa käytetyt tiedot ja oletukset perustuvat todennettavissa oleviin 
markkinahintoihin. Lisätietoa johdannaisten käyvistä arvoista annetaan liitetiedossa 33. 
Johdannaissopimukset. 
 
Konserni erottaa kytketyt johdannaiset niiden pääsopimuksista ja käsittelee ne muiden johdannaisten 
tavoin seuraavien ehtojen täyttyessä: kytketyn johdannaisen taloudelliset ominaispiirteet ja riskit eivät 
liity läheisesti pääsopimuksen ominaispiirteisiin ja riskeihin, kytketyn johdannaisen ehdot vastaavat 
johdannaisen määritelmää ja kytketyn johdannaisen sisältämää yhdistettyä instrumenttia ei arvosteta 
tulosvaikutteisesti käypään arvoon. 
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn 
alkuperäiseen hankintamenoon. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden 
taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan 
uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja jäljelle jäänyt osuus kirjataan kuluksi. Ehdot täyttävän 
omaisuuserän hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen omaisuuserän hankkimisesta tai 
rakentamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Ehdot täyttävä hyödyke on omaisuuserä, jonka 
valmiiksi saattaminen sen aiottua käyttötarkoitusta tai myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan 
pitkän ajan. Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen 
kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen 
hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut 
korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti toteutumisajankohtana.  
 
Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei 
tehdä poistoja. Aineellisille hyödykkeille käytetään seuraavia poistoaikoja: 
 
Rakennukset  15-25 vuotta 
Tuotantokoneet ja -laitteet 10-20 vuotta 
Muut koneet ja kalusto    5-10 vuotta 
 
Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan arvioidun taloudellisen 
vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. 
 
Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan säännöllisesti ja tarvittaessa niitä 
oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineellisen 
käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin, kun se luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. 
 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät 
myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.  
 
Julkiset avustukset  
Aineellisten käyttöomaisuushankintojen kattamiseksi saadut julkiset avustukset kirjataan aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi. Avustukset tuloutuvat pienempien 
poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisena käyttöaikana. Muut julkiset avustukset kirjataan 
liiketoiminnan muihin tuottoihin. Hiilidioksidipäästöoikeuksien kirjanpitokäsittelyä on selostettu 
jäljempänä kohdassa Päästöoikeudet. 
 
Aineettomat hyödykkeet 
Liikearvo 
1.1.2010 jälkeen tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, 
jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja mahdollinen 
aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät konsernin osuuden hankitun nettovarallisuuden 
käyvästä arvosta. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 
arvonalentumisilla.  
 
1.1.2004 - 31.12.2009 tapahtuneet yrityshankinnat on kirjattu aikaisemman IFRS-normiston 
mukaisesti. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisistä syntynyt liikearvo vastaa 
aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS-standardien mukaisena 
oletushankintamenona.  
 
Liikearvoista ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä ei 
kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain tai tarvittaessa useammin mahdollisen arvonalentumisen 
varalta (liitetieto 12 Aineettomat hyödykkeet). Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu 
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rahavirtaa tuottaville yksiköille sen perusteella, miten konsernin johto seuraa liiketoimintaa ja siihen 
liittyvää liikearvoa. Rautaruukissa rahavirtaa tuottavat yksiköt ovat raportoidut toimintasegmentit. 
Mikäli kyseessä on osakkuusyritys, liikearvo sisältyy kyseisen osakkuusyrityksen hankintamenoon. 
 
Tutkimus- ja kehittämismenot 
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi, kun ne syntyvät. Mikäli kehittämismenojen 
arvioidaan kerryttävän tuloja tulevaisuudessa, kyseiset menot aktivoidaan aineettomina hyödykkeinä 
ja kirjataan kuluksi poistoina tulovirtojen kertymisaikana. Konsernin taseessa ei ollut aktivoituja 
kehittämismenoja 31.12.2012 päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikaudella.  
 
Päästöoikeudet 
Konserni on osallisena Euroopan unionin päästökaupassa, jossa sille on myönnetty tietty määrä 
hiilidioksidipäästöoikeuksia (EUA) tietylle ajanjaksolle. Ostetut päästöoikeudet ja -vähenemät sekä 
osuudet päästövähenemiä tuottavissa rahastoissa kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin 
hankintamenoon, ja ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien hankintameno on nolla. Tuloslaskelmaan 
kirjataan arvonalentumistappio, jos päästöoikeuksien tai -vähenemien kirjanpitoarvo ylittää niiden 
käyvän arvon. 
 
Konserni on tehnyt sijoituksia rahastoihin, joista saadaan päästövähenemiä. Näiden rahastojen ehdot 
ovat sellaisia, että ellei rahastoille tule tarpeeksi sopivia sijoituskohteita, saatavien päästövähenemien 
tai –oikeuksen määrä samoin kuin niihin sijoitettavan rahan määrä saattavat muuttua. Rahastoista 
voidaan myös saada takaisin sinne jo maksettuja sijoituksia. Tämän epävarmuuden takia sijoitukset 
näihin rahastoihin arvostetaan hankintamenoon, kunnes tarpeeksi suurella varmuudella tiedetään 
niiden lopullinen tulema.  
 
Varaus päästöoikeuksien palautusvelvoitteen täyttämiseksi kirjataan, elleivät vastikkeetta saadut sekä 
hankitut päästöoikeudet ja –vähenemät riitä kattamaan todellisten päästöjen määrää. Täten 
mahdollinen tulosvaikutus aiheutuu toteutuneiden päästöjen sekä saatujen ja hankittujen 
päästöoikeuksien erosta. Mahdollinen varaus arvostetaan päästöoikeuksien käypään arvoon 
raportointikauden päättymispäivänä. Toteutuneiden päästöjen ja saatujen sekä hankittujen 
päästöoikeuksien ja –vähenemien erotus, varauksen arvossa tapahtuvat muutokset sekä 
päästöoikeuksien ja -vähenemien luovutuksista saadut myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liikevoittoon. 
 
Muut aineettomat hyödykkeet 
Ostetut patentit, tavaramerkit, lisenssit ja muut aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan 
niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton 
taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain tai tarvittaessa useammin 
mahdollisen arvonalentumisen varalta. Päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella konsernilla ei ollut 
aineettomia hyödykkeitä, joilla olisi rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. 
 
Aineettomista hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun tai tunnetun taloudellisen 
vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat konsernissa ovat: 
 
Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet  3-10 vuotta 
Ohjelmistot    3-5 vuotta 
Muut aineettomat oikeudet   5-10 vuotta 
 
Aineettomien hyödykkeiden hankintameno muodostuu ostohinnasta ja kaikista niistä menoista, jotka 
välittömästi johtuvat hyödykkeen saattamisesta valmiiksi käyttötarkoitukseensa. 
 
Aineettomien hyödykkeiden luovuttamisesta syntyvä voitto tai tappio esitetään tuloslaskelmassa 
liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. 
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Vuokrasopimukset 
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa 
omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. 
Rahoitusleasingsopimuksella vuokrattu hyödyke merkitään taseeseen luonteensa mukaiseen 
ryhmään vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi näistä on alempi. Rahoitusleasingsopimuksella 
hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-ajan 
kuluessa sen mukaan, kumpi näistä on alempi. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. 
 
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään 
muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan 
kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Saadut kannustimet on vähennetty 
maksetuista vuokrista hyödyn ajallisen jakautumisen perusteella. 
 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen 
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä onko viitteitä siitä, että jonkin 
omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo 
vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo riippuen siitä, kumpi näistä on 
korkeampi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä saatavissa olevia arvioituja vastaisia 
nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa.  
 
Liikearvon, aineettomien hyödykkeiden, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä 
keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden osalta arvonalentumistestaus tehdään vuosittain 
riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä.  
 
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuden käypä arvo tai 
käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä 
omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia 
nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. 
Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä 
oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdan jälkeen. 
Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi 
(kirjatuilla poistoilla vähennettynä) ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua 
arvonalentumistappiota ei peruta. 
 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi näistä on 
alempi. Hankintameno määritetään painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja 
keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista 
johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä osuudesta valmistuksen muuttuvista 
yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalin toiminta-asteen mukaisesti laskettuna. 
Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on 
vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. 
 
Työsuhde-etuudet 
Eläkevelvoitteet 
Konsernilla on useita maksu- ja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä eri maissa. Maksupohjaisissa 
järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Mikäli maksujen saajataho ei 
pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta, konsernilla ei ole oikeudellista eikä 
tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä 
ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset 
kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee. 
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Konsernilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä Suomessa, Norjassa ja Saksassa. Näiden 
eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoituun 
etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (Projected unit credit method). Eläkemenot kirjataan 
kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien 
perusteella. Kustakin etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä esitetään konsernitaseessa velvoitteen 
nykyarvon ja järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon sekä takautuvaan työsuoritukseen 
perustuvien menojen nettosumma, joko omaisuuseränä tai velkana. Etuuspohjaisesta järjestelystä 
konsernin taseeseen kirjattavan omaisuuserän yläraja on palautuksina järjestelystä tai vastaisten 
järjestelyyn suoritettavien maksujen vähennyksenä saatavan taloudellisen hyödyn nykyarvo, lisättynä 
kirjaamattomilla voitoilla tai tappioilla. Taloudellinen hyödyn katsotaan olevan konsernin saatavissa, 
mikäli konserni pystyy realisoimaan sen jonakin ajankohtana järjestelyn olemassaoloaikana tai kun 
järjestelyyn kuuluvat velat on suoritettu. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin. Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan kuluksi 
tulosvaikutteisesti. 
 
Palvelusvuosipalkkiot 
Rautaruukilla on Suomessa käytössä palvelusvuosipalkitsemisjärjestelmä, joka on luonteeltaan muu 
pitkäaikainen työsuhde-etuus. Järjestelmässä sovittujen palvelusvuosien täyttyessä työtekijä on 
oikeutettu ylimääräiseen palkalliseen lomaan tai rahakorvaukseen. Pitkäaikaisesta työsuhde-
etuudesta merkitään velaksi taseeseen järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvo raportointikauden 
päättymispäivänä. 
 
Osakeperusteiset maksut 
Rautaruukilla on johdon osakepalkkiojärjestelmiä, joissa osa palkkiosta maksetaan osakkeina ja loput 
käteisvaroina. Lisätietoja osakeperusteisista järjestelyistä on esitetty liitetiedossa 30 
Osakepalkitseminen. Konsernilla ei ollut voimassa olevia optio-ohjelmia 31.12.2012 päättyneellä tai 
sitä edeltäneellä tilikaudella. 
 
Varaukset ja ehdolliset velat 
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on 
arvioitavissa luotettavasti. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta 
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä 
varmaa. 
 
Takuuvaraus kirjataan perustuen historialliseen kokemukseen takuumenojen toteutumisesta silloin, 
kun takuuehdon sisältävä tuote myydään. Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on 
laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai 
tiedottanut asiasta. Tappiollisesta sopimuksesta kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi 
vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Ympäristövaraus kirjataan 
perustuen raportointikauden päättymispäivänä vallinneisiin tulkintoihin ympäristönsuojelulaeista ja -
säännöksistä.  
 
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt ehdollinen velvoite, joka 
varmistuu kun konsernin määräysvallan ulkopuolella oleva epävarma tapahtuma realisoituu. 
Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti 
edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen 
velka esitetään liitetietona. 
 
Tuloverot 
Konsernituloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 
laskennallisen veron muutoksesta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan 
verotettavasta tulosta käyttäen niitä verokantoja, joista on säädetty tai jotka on käytännössä 
hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä kussakin maassa. Veroa oikaistaan 
mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. Tulosvaikutteisesti kirjattaviin liiketoimiin ja muihin 
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tapahtumiin liittyvät verovaikutukset kirjataan myös tulosvaikutteisesti. Muihin laajan tuloksen eriin tai 
suoraan omaan pääomaan kirjattaviin liiketoimiin tai muihin tapahtumiin liittyvät verovaikutukset 
kirjataan vastaavasti joko muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan.  
 
Laskennalliset verot kirjataan varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä 
väliaikaisista eroista. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, 
johdannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, 
rahoitusleasingjärjestelyistä, varauksista, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja 
liiketoimintojen hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista. 
Laskennallista veroa ei kirjata verotuksessa vähennyskelvottomista liikearvon arvonalentumisista eikä 
tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista siltä osin, kun ero ei todennäköisesti purkaudu 
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään 
asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen 
ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen verosaamisen määrää ja hyödyntämisen todennäköisyyttä 
arvioidaan jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. Laskennalliset verot arvostetaan perustuen 
niihin verokantoihin, joista on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden 
päättymispäivään mennessä. Laskennallisen verosaamisen ja -velan muutos kirjataan 
tuloslaskelmaan lukuun ottamatta veroja, jotka johtuvat liiketoimesta tai tapahtumasta, joka on kirjattu 
muihin laajan tuloksen eriin tai jotka johtuvat liiketoimintojen yhdistämisestä. 
 
Laskennalliset verosaamiset ja -velat esitetään taseessa omina erinään ja ne sisältyvät pitkäaikaisiin 
varoihin tai velkoihin. Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan siinä tapauksessa, 
että yhteisöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon 
perustuva verosaaminen ja -velka keskenään ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman 
veronsaajan perimiin tuloveroihin. 
 
Tuloutusperiaatteet 
Myydyt tuotteet 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja 
tosiasiallinen määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle, tuotot ja liiketoimeen kohdistuvat kulut on 
määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu 
konsernin hyväksi. 
 
Pitkäaikaishankkeet 
Pitkäaikaishankkeet tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste määritetään vertaamalla 
toteutuneiden menojen osuutta hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Silloin, kun hankkeen 
lopputulosta ei pystytä arvioimaan luotettavasti, tuottoja kirjataan vain siihen määrään asti, kuin 
hankkeen toteutuneita menoja vastaava määrä on todennäköisesti saatavissa. Hankkeen menot 
kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Hankkeesta odotettavissa oleva 
tappio kirjataan kuluksi välittömästi. Jos pitkäaikaishankkeen toteutuneet menot ja kirjatut voitot ovat 
suuremmat kuin asiakkailta laskutettu määrä on esitetty bruttosaaminen liitetiedon 18 Myyntisaamiset 
ja muut saamiset erässä saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta. Saadut ennakot 
aloittamattomasta työstä tai pitkäaikaishankkeesta laskutettu osuus, joka ylittää siitä kertyneiden 
menojen ja voiton määrän on esitetty liitetiedossa 27 Ostovelat ja muut velat. 
 
Palvelut 
Tuotot palveluiden myynnistä kirjataan, kun palvelu on suoritettu ja palvelusta aiheutuneet kulut ovat 
määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että palveluiden tuottamiseen liittyvä taloudellinen 
hyöty koituu konsernin hyväksi. 
 
Kirjattavat tuotot määritetään saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella. Arvonlisävero 
ja muut vastaavat välilliset verot vähennetään myyntituottojen määrästä. Veroviranomaisille 
maksettava määrä esitetään lyhytaikaisena velkana taseen erässä Muut korottomat velat ja 
veroviranomaisilta saatava määrä lyhytaikaisena saamisena taseen erässä Muut saamiset. 
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Korot, rojaltit ja osingot 
Korko-, rojalti- ja osinkotuotot kirjataan, kun on todennäköistä, että liiketoimintaan liittyvä taloudellinen 
hyöty koituu konsernin hyväksi ja että tuotot ovat määritettävissä luotettavasti. Korkotuotot kirjataan 
efektiivisen koron menetelmää noudattaen. Rojaltituotot kirjataan suoriteperusteisesti sopimuksen 
tosiasiallisen sisällön mukaan ja osingot silloin, kun osakkeenomistajan oikeus maksun saamiseen on 
syntynyt.  
 
Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 
Konserni luokittelee pitkäaikaisen omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän myytävänä olevaksi, 
jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä. 
Tällöin omaisuuserä on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan tavanomaisin ehdoin, johto 
on sitoutunut omaisuuserän myyntiä koskevaan suunnitelmaan, aktiiviset myyntiponnistelut on 
käynnistetty ja myynnin odotetaan erittäin todennäköisesti tapahtuvan vuoden kuluessa.  
 
IFRS 5:n soveltamisalaan kuuluvat myytävänä olevat omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
käypään arvoon vähennettynä myynnistä johtuvilla menoilla sen mukaan, kumpi näistä on alempi. 
Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään 
omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa ja myytävänä olevat omaisuuserät, 
luovutettavien erien ryhmät, myytäviin omaisuuseriin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät 
sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista eristä. 
 
Omat osakkeet 
Konserni esittää hallussaan olevat omat osakkeet oman pääoman vähennyksenä. Omien osakkeiden 
ostoista, myynneistä, liikkeeseenlaskusta tai mitätöinnistä ei kirjata voittoa tai tappiota 
tuloslaskelmaan, vaan maksetut tai saadut vastikkeet kirjataan suoraan omaan pääomaan kertyneisiin 
voittovaroihin transaktiomenoilla vähennettynä. 
 
Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat 

Rautaruukki Oyj ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja 
standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan 
voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, 
voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. 
* = Muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 
 
Tilikausi 2013 

 Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla): Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen 
mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. 
Muutokset vaikuttavat konsernin muiden laajan tuloksen erien esitystapaan. 

 Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): 
Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: jatkossa kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, ts. ns. putkimenetelmästä luovutaan, ja 
rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

 IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 
13:een on yhdistetty vaatimukset käyvän arvon määrittämisestä sekä sitä koskevien tietojen 
esittämisestä tilinpäätöksessä, lisäksi uuteen standardiin sisältyy käyvän arvon määritelmä. 
Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta standardissa annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä 
silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. IFRS 13 
laajentaa käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä 
esitettäviä liitetietoja. Uudella standardilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 
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 IFRS-standardeihin tehdyt parannukset* (Annual Improvements to IFRSs 2009-2011, toukokuu 
2012) (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn 
kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi 
kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat 
yhteensä viittä standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole 
merkittäviä. 

 Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.1.2013 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutoksella tarkennetaan liitetietovaatimuksia, jotka koskevat 
taseessa nettomääräisinä esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai 
vastaavanlaisia sopimuksia. Muutosten edellyttämät liitetiedot tulee esittää takautuvasti. 
Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

 IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa (voimaan 
1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Tulkinta ohjeistaa avolouhinnan tuotantovaiheen 
pintakerroksen poistamismenojen kirjanpitokäsittelyä silloin, kun toimenpiteestä seuraa 
kahdenlaista hyötyä: toisaalta saadaan malmia vaihto-omaisuuden tuottamiseen ja toisaalta 
parannetaan pääsyä siihen ainekseen, jota tullaan louhimaan tulevina kausina. Tulkinnalla ei ole 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

 

Tilikausi 2014 

 IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla): Olemassa olevien periaatteiden mukaisesti IFRS 10 määrittää määräysvallan 
keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi 
standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea 
arvioida. Uudella standardilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

 IFRS 11 Yhteisjärjestelyt  ja siihen tehdyt muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla): IFRS 11 painottaa yhteisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyssä niistä seuraavia 
oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden 
tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Yhteisyritysten raportoinnissa on käytettävä 
jatkossa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn 
vaihtoehto ole enää sallittu. Uudella standardilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

 IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja siihen tehdyt 
muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 12 kokoaa yhteen 
tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset. Nämä liittyvät erilaisiin osuuksiin muissa 
yhteisöissä, ml. osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, strukturoidut yksiköt ja muut, taseen 
ulkopuolelle jäävät yhteisöt. Uusi standardi laajentaa liitetietoja, joita konserni esittää 
omistuksistaan muissa yhteisöissä. Uudella standardilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

 IAS 27 Erillistilinpäätös (uudistettu 2011) ja siihen tehdyt muutokset (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uudistettu standardi sisältää IFRS-erillistilinpäätöstä koskevat 
vaatimukset, jotka jäivät jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat siirrettiin uuteen IFRS 
10:een. Uudistetulla standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

 IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011) (EU:ssa voimaan 1.1.2014 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena uudistettu standardi sisältää 
vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten kirjanpitokäsittelystä pääomaosuusmenetelmällä. 
Uudistetulla standardilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

 Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla): Muutokset selventävät taseen rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä 
esittämistä koskevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat lisää aihetta koskevaa 
soveltamisohjeistusta. Muutettua standardia tulee soveltaa takautuvasti. Muutoksilla ei arvioida 
olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
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Tilikausi 2015 

 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* ja siihen tehdyt muutokset (voimaan 1.1.2015 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla): Alun perin kolmessa vaiheessa toteutettavan hankkeen on tarkoitus korvata 
nykyisin voimassa oleva IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Ensimmäisen 
vaiheen muutokset (julkistettu marraskuussa 2009) koskevat rahoitusvarojen luokittelua ja 
arvostamista. Rahoitusvarat jaetaan arvostustavan perusteella kahteen pääryhmään: jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettavat ja käypään arvoon arvostettavat. Luokittelu riippuu yrityksen 
liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä. Lokakuussa 2010 
julkistetut muutokset käsittelevät rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista, ja näitä koskevat IAS 
39:n säännökset siirtyivät uuteen standardiin pääosin sellaisenaan. IFRS 9:n vielä keskeneräiset 
osat liittyvät rahoitusvarojen arvonalentumisiin ja yleiseen suojauslaskentaan. Lisäksi IASB esittää 
vielä tiettyjä muutoksia rahoitusvarojen luokittelu- ja arvostamisperiaatteisiin. 
Makrosuojauslaskentaa koskeva osio on eriytetty IFRS 9:stä erilliseksi omaksi projektikseen. 
Koska IFRS 9 -hanke on kesken, standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen ei toistaiseksi 
voida esittää arviota. 
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2. Toimintasegmentit

Toimintasegmentit

Ruukki Construction

Ruukki Engineering

Ruukki Metals

Muut

Konsernin tuloslaskelma
M€ 2012 2011
Konserniliikevaihto

Ruukki Construction 740 757
Ruukki Engineering 265 257
Ruukki Metals 1 787 1 783
Muut 4 1

Konserniliikevaihto yhteensä 2 796 2 798

Konsernin liikevoitto
Ruukki Construction -10 -6
Ruukki Engineering -12 -7
Ruukki Metals -53 52
Muut -24 -16

Konsernin liikevoitto yhteensä -99 22

Rahoituskulut, netto -40 -37
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2 3
Tuloverot 21 1
Tilikauden tulos -116 -10

Poistot ja arvonalentumiset
M€ 2012 2011 2012 2011

Ruukki Construction 27 28 2 2
Ruukki Engineering 8 8 4 1
Ruukki Metals 110 108 4 1
Muut 1 0 0 0

Konserni yhteensä 146 144 11 5

Rautaruukin liiketoiminta on jaettu organisaatio- ja johtamisrakenteen ja sisäisen taloudellisen raportoinnin mukaisesti 
kolmeen toimintasegmenttiin: Ruukki Construction, Ruukki Engineering ja Ruukki Metals. Konsernin ylin operatiivinen 
päätöksentekijä, toimitusjohtaja, seuraa säännöllisesti toimintasegmenttien toimintaa ja tuloksellisuutta  ja päättää 
resurssien kohdistamisesta hallituksen antamien valtuuksien mukaisesti. Toimintasegmenttien tulokset ja operatiivinen 
sitoutunut pääoma on esitetty laskettuna niillä periaatteilla ja luvuilla, joilla ne raportoidaan ylimmälle operatiiviselle 
päätöksentekijälle. Liikevoiton lisäksi tulosta seurataan myös oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty liitetiedoissa. Segmenttiraportoinnissa sovellettavat periaatteet ovat 
yhteneväiset konsernin tilinpäätösperiaatteiden kanssa. Segmenteille kohdistetaan hallinnon kustannuksia segmenttien 
liikevaihdon tai resurssien käytön mukaisessa suhteessa. Segmenttien välillä ei tapahdu sisäistä myyntiä, jota yrityksen 
johto seuraisi sisäisessä raportoinnissa. Rahavirtaa tuottavia yksiköitä ei ole yhdistelty segmenttitietoja esitettäessä.

Ruukki Construction toimittaa elinkaari- ja energiatehokkaita teräsrakenneratkaisuja liike-, toimitila- ja 
teollisuusrakentamiseen, pientaloihin sekä satama- ja väylärakentamiseen.

Ruukki Engineering toimittaa asennusvalmiita järjestelmiä ja komponentteja konepajateollisuudelle. Keskeisiä 
tuotealueita ovat ohjaamot sekä erilaiset erikoisteräs- ja muut komponentit. Valtaosa Ruukki Engineeringin toiminnoista 
siirtyi vuoden lopussa yritysjärjestelyn kautta uuteen Fortaco Group-yhtiöön, josta konserni omistaa 19,0 prosenttia. 
Konserniin jääneet toiminnot raportoidaan 1.1.2013 alkaen osana Ruukki Metalsin liiketoimintaa.

Ruukki Metals valmistaa ja toimittaa erikoisterästuotteita, muun muassa erikoislujia, kulutusta kestäviä ja 
erikoispinnoitettuja tuotteita vaativiin sovelluksiin. Teräspalvelukeskukset toimittavat terästuotteita sekä niihin liittyviä 
esikäsittely-, logistiikka- ja varastointipalveluita.

Poistot Arvonalentumiset

Muut-erään sisältyvät konsernihallinnon kustannukset, myydyn Mo i Ranan yksikön liikevaihto ja kustannukset sekä muut 
jakamattomat erät. 
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+ Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
+ Myytävissä olevat rahoitusvarat
+ Vaihto-omaisuus
+ Myyntisaamiset
- Ostovelat
- Saadut ennakkomaksut

Operatiivinen sijoitettu pääoma ja pitkäaikaisten varojen 
lisäykset
M€ 2012 2011 2012 2011

Ruukki Construction 386 425 13 13
Ruukki Engineering 36 163 1 8
Ruukki Metals 1 409 1 568 83 161
Muut 22 20 3 6

Konserni yhteensä 1 853 2 175 100 189

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
M€ 2012 2011 2012 2011
Suomi 700 761 999 1 070
Muut Pohjoismaat 903 914 46 50
Itäinen Keski-Eurooppa* 379 363 76 117
Venäjä ja Ukraina 262 223 141 150
Muu Eurooppa 383 388 0 1
Muut maat 169 148 1 7
Konserni yhteensä 2 796 2 798 1 264 1 395

Tilikausien vertailukelpoisuus

Vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto 
M€ 2012 2011 2012 2011

Ruukki Construction 740 757 1 -3

Ruukki Engineering 265 257 -3 -7

Ruukki Metals 1 787 1 783 -42 80

Muut -3 0 -20 -14
Yhteensä 2 789 2 797 -65 56

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liikevaihto Liikevoitto

- Käytöstä poistettujen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset

- Masuunin peruskorjaukseen liittyvä matalan käyttöasteen aiheuttama kustannus (2011)

Liikevaihdon ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat:

- Raahen tehtaalla tapahtuneesta tulipalosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset (2012)

- Lakoista sekä toimintojen tehostamis- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset
- Laskennallisista eristä kuten palvelusvuosipalkkioden diskonttauskoron muutoksesta kirjatut tuotot ja kulut

Toimintasegmenttien operatiivinen sijoitettu pääoma 

Operatiivinen sijoitettu 
pääoma

Jatkuvaan liiketoimintaan liittyvät erät, esimerkiksi

Maantieteellisten alueiden tuotot on määritetty asiakkaiden sijaintipaikan mukaan ja pitkäaikaisten varojen kirjanpitoarvo 
on määritetty varojen sijaintipaikan mukaan. 

Maantieteellisten alueiden välillä tapahtuvat liiketoimet toteutetaan noudattaen yleisiä markkinahintoja ja -ehtoja.

- Yritysrakenteen muutokset (yritysostot ja -myynnit)

- Vaihto-omaisuuden ja aineettomien sekä aineellisten hyödykkeiden alaskirjaukset

Konsernilla on useita merkittäviä asiakkaita, mutta yhdeltäkään ulkopuoliselta asiakkaalta ei ole kertynyt vähintään 10 
prosenttia liikevaihdosta vuonna 2012 tai 2011.

Toimintasegmenttien operatiivinen sijoitettu pääoma on määritetty seuraavasti:

Liikevaihto Pitkäaikaiset varat

Pitkäaikaisten varojen 
lisäykset

- Lopetettuihin ja myytävissä oleviin toimintoihin liittyvät erät, esimerkiksi

Liiketoiminnan muutoksiin liittyvät erät, esimerkiksi

* Itäiseen Keski-Eurooppaan lasketaan mukaan Baltian maat, Bulgaria, Kroatia, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Tsekin tasavalta ja Unkari

Ruukin operatiivisen toiminnan ja sen tuloksen paremman ymmärrettävyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
esitetään raportoitujen lukujen lisäksi segmenttien ja konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto.

- Uudelleenjärjestelyjen kulut
- Liiketoimintojen yhdistämisissä kirjatut käyvän arvon oikaisut
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät segmenteittäin
M€ 2012 2011
Konsernin liikevaihtoon vaikuttavat erät
Muut

7 1

Konsernin liikevoittoon vaikuttavat erät
Ruukki Construction

-10 -3
Diskonttauskoron vaikutus palvelusvuosipalkkioihin 0

Ruukki Engineering
-9 0

Fortaco-järjestelyn vaikutus 0
Diskonttauskoron vaikutus palvelusvuosipalkkioihin 0

0
Ruukki Metals

-25
Tulipalo Raahen terästehtaalla -3

-6
Diskonttauskoron vaikutus palvelusvuosipalkkioihin -2

-5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto 2

Muut
-2

Fortaco-järjestelyn vaikutus 2
Diskonttauskoron vaikutus palvelusvuosipalkkioihin 0

-4 -2
-34 -34Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä

Mo i Rana yksikön liikevoitto

Lakosta aiheutunut kustannus

Uudelleenjärjestelyjen kulut

Uudelleenjärjestelyjen kulut

Masuunin peruskorjaukseen liittyvä kustannus

Uudelleenjärjestelyjen kulut

Lakosta aiheutunut kustannus

Uudelleenjärjestelyjen kulut

Mo i Rana yksikön liikevaihto
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3. Liikevaihto

M€ 2012 2011
Tuotot tavaroiden myynnistä 2 622 2 602
Tuotot palveluista 29 30
Tuotot pitkäaikaishankkeista 145 166
Yhteensä 2 796 2 798

4. Toimintokohtaisten kulujen erittely

M€ 2012 2011
Raaka-aineet, materiaalit ja tarveaineet 1 417 1 456
Työsuhde-etuudet 501 489
Ulkopuoliset palvelut 276 291
Rahdit 223 251
Poistot ja arvonalentumiset 156 149
Energia ja polttoaineet 120 154
Vuokrat 29 32
Valmistus omaan käyttöön -4 -11
Vaihto-omaisuuden muutos 120 -86
Muut 69 69
Yhteensä 2 907 2 794

 

Tilintarkastajien palkkiot

Päävastuullinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab
t€ 2012 2011
Lakisääteinen tilintarkastus 1 260 1 219
Muu tilintarkastus 57 161
Veroneuvonta 121 50
Muut palvelut 129 27
Yhteensä 1 567 1 457

Muut tilintarkastusyhteisöt
t€ 2012 2011
Lakisääteinen tilintarkastus 64 41
Muu tilintarkastus 30 0
Veroneuvonta 240 195
Muut palvelut 554 10
Yhteensä 888 246

5. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muut tuotot
M€ 2012 2011
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 6 7
Saadut avustukset 5 5
Muut 2 7
Yhteensä 13 19

Liiketoiminnan muut kulut
M€ 2012 2011
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot 0 0

Vuoden loppuun mennessä keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista on tuloutettu 12 miljoonaa euroa. Keskeneräisistä 
pitkäaikaishankkeista saadut ennakkomaksut olivat 14 miljoonaa euroa (10). Saamiset pitkäaikaishankkeista esitetään 
liitetiedossa 18 Myyntisaamiset ja muut saamiset ja saadut ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista liitetiedossa 27 
Ostovelat ja muut velat.

Toimintokohtaiset kulut sisältävät myytyjä suoritteita vastaavat kulut, myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut.
Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 26 miljoonaa euroa (29).
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6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

M€ 2012 2011
Palkat ja palkkiot 399 395
Osakepalkitseminen

myönnetyt osakkeina maksettavat etuudet 0 0
myönnetyt käteisvaroina maksettavat etuudet 0 0

Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet
maksupohjaiset eläkejärjestelyt 57 52
etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 2 1

Muut henkilösivukulut 44 41
Yhteensä 501 489

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut toiminnoittain
M€ 2012 2011
Hankinta ja valmistus 368 355
Myynti ja markkinointi 65 65
Hallinto 68 69
Yhteensä 501 489

Henkilöstö keskimäärin toiminnoittain 2012 2011
Hankinta ja valmistus 8 980 9 379
Myynti ja markkinointi 1 103 1 175
Hallinto 1 131 1 267
Yhteensä 11 214 11 821

7. Poistot ja arvonalentumiset

M€ 2012 2011
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet 19 19
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

Rakennukset ja rakennelmat 28 27
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 99 98

Poistot yhteensä 146 144
Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet 2 1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

Maa- ja vesialueet 0
Rakennukset ja rakennelmat 2 1
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 7 3

Arvonalentumiset yhteensä 11 5

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 156 149

M€ 2012 2011
Poistot toiminnoittain
Hankinta ja valmistus 135 133
Myynti ja markkinointi 2 2
Hallinto 9 10
Yhteensä 146 144
Arvonalentumiset toiminnoittain
Hankinta ja valmistus 10 4
Myynti ja markkinointi 0 0
Hallinto 1 0
Yhteensä 11 5

Johdon työsuhde-etuuksista kerrotaan liitetiedossa 29 Lähipiiri-informaatio ja osakepalkitsemisesta liitetiedossa 30 
Osakepalkitseminen.

Poistot sisältävät rahoitusleasingsopimuksilla hankittujen rakennusten ja rakennelmien poistoja 3 miljoonaa euroa (3) 
sekä koneiden ja kaluston poistoja 3 miljoonaa euroa (3). Aiemmin kirjattuja arvonalentumistappioita ei ole peruttu. 
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8. Rahoitustuotot ja -kulut

M€ 2012 2011

Osinkotuotot 0 0

Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 1 1
Tuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 1 0
Muut rahoitustuotot 0 0
Rahoitustuotot yhteensä 1 2

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista -28 -30
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoituseristä -8 -6
Aktivoidut vieraan pääoman menot 0 3
Arvonalentumistappiot lainasaamisista/osakkeista -1 0
Muut rahoituskulut -5 -6
Rahoituskulut yhteensä -42 -39

Valuuttakurssivoitot lainoista ja muista saamisista 19 19
Valuuttakurssivoitot ei suojauslaskennan alaisista valuuttajohdannaisista 24 33
Valuuttakurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista 0 1
Valuuttakurssivoitot yhteensä 43 53

Valuuttakurssitappiot lainoista ja muista saamisista -20 -35
Valuuttakurssitappiot ei suojauslaskennan alaisista valuuttaohdannaisista -23 -18
Valuuttakurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

Valuuttakurssitappiot yhteensä -43 -53

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -40 -37

Valuuttakurssieroja on kirjattu tuloslaskelmassa myynnin ja ostojen oikaisuksi sekä rahoituseriin. Tulosvaikutteisesti 
kirjatut valuuttakurssierot olivat yhteensä 8 miljoonaa euroa (-7).

Suojauslaskennan alaisista sähköjohdannaisista on kirjattu tuloslaskelmaan oikaisemaan sähköostoja -8 miljoonaa 
euroa (alle miljoona euroa). Suojauslaskennan alaisten sinkkijohdannaisten realisoitunut tulos oli -1 miljoonaa euroa 
(+3).  Suojauslaskennan alaisten raskaan polttoöljyjohdannaisten realisoitunut tulos oli -2 miljoonaa euroa (-). 
Suojauslaskennan alaisista valuuttajohdannaisista on kirjattu tuloslaskelmaan oikaisemaan raaka-aineostoja +17 
miljoonaa euroa (-2). Rahoitustuotoissa ja -kuluissa esitettyjen kurssierojen lisäksi konsernin liikevoittoon sisältyi -10 
miljoonaa euroa myynnin kurssieroja, josta johdannaisten osuus oli -8 miljoonaa euroa (alle miljoona euroa, joihin ei 
sisältynyt kurssieroja johdannaisista) ja +1 miljoonaa euroa ostojen kurssieroja, josta johdannaisten osuus +1 miljoonaa 
euroa  (-5 miljoonaa euroa, joihin ei sisältynyt kurssieroja johdannaisista).
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9. Tuloverot

M€ 2012 2011

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -5 -9
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0 0
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 26 10
Yhteensä 21 1

M€ 2012 2011
Tulos ennen veroja -137 -12

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 33 3
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavien verokantojen vaikutus -4 -3
Verokantojen muutosten vaikutus 1 -1
Verovapaat tuotot ja vähennyskelvottomat kulut 1 -1
Kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden hyödyntäminen 1 1
Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista -9 -2
Muut jaksotuserot -2 4
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0 0
Verot tuloslaskelmassa 21 1

10. Osakekohtainen tulos

2012 2011
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, M€ -116 -10
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 1 000 kpl 138 884 138 862
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € -0,83 -0,07

2012 2011
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, M€ -116 -10

Tilikauden tulos laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi, M€ -116 -10
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 1 000 kpl 138 884 138 862
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun 
osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi, 1 000 kpl 138 930 138 907
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € -0,83 -0,07

Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot eroavat Suomen yhteisöverokannan, 24,5 prosentin mukaisesta tuloverosta 
seuraavasti:

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 
kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Konsernin laajaan tulokseen kirjatut verot ja muu erittely laskennallisten verojen muutoksesta on esitetty liitetiedossa 16 
Laskennalliset verosaamiset ja -velat.

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa 
keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta 
johtuva laimentava vaikutus.
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11. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

M€ 2012 2011
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 21 21
Lisäykset 0 0
Vähennykset -1 0
Vähennykset yritysmyyntien kautta -1
Tilikauden arvonalentumiset 0
Kurssierot 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 21

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 741 709
Lisäykset 21 35
Vähennykset -8 -3
Vähennykset yritysmyyntien kautta -32
Tilikauden arvonalentumiset -2
Kurssierot 11 0
Hankintameno 31.12. 732 741

Kertyneet poistot 1.1. -382 -353
Vähennysten kertyneet poistot 6 3
Vähennysten kertyneet poistot, yritysmyynnit 9
Tilikauden poistot -27 -27
Tilikauden arvonalentumiset 0 -1
Kurssierot -8 -3
Kertyneet poistot 31.12. -403 -382

Kirjanpitoarvo 31.12. 329 359

Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 2 596 2 468
Lisäykset 88 171
Lisäykset yrityshankintojen kautta 0
Vähennykset -48 -48
Vähennykset yritysmyyntien kautta -50
Tilikauden arvonalentumiset -3
Siirrot käyttöomaisuuserien välillä 2 11
Kurssierot 10 -6
Hankintameno 31.12. 2 596 2 596

Kertyneet poistot 1.1. -1 818 -1 768
Vähennysten kertyneet poistot 44 48
Vähennysten kertyneet poistot, yritysmyynnit 28 0
Tilikauden poistot -98 -97
Tilikauden arvonalentumiset -3 -3
Kurssierot -8 2
Kertyneet poistot 31.12. -1 856 -1 818

Kirjanpitoarvo 31.12. 739 778

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 56 103
Muutokset -21 -47
Kirjanpitoarvo 31.12. 35 56

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 122 1 214

Aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon on vuonna 2012 aktivoitu korkoja 0 miljoonaa euroa (3). Käytetty 
rahoitusmenokerroin oli keskimäärin 3,5 prosenttia (3,2).
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Rahoitusleasingsopimukset

M€ 2012 2011

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 45 43
Kertyneet poistot -30 -27
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 16

Koneet ja kalusto
Hankintameno 45 45
Kertyneet poistot -25 -23
Kirjanpitoarvo 31.12. 20 22

12. Aineettomat hyödykkeet

M€ 2012 2011
Liikearvo
Hankintameno 1.1. 103 104
Lisäykset yrityshankintojen kautta 0
Vähennykset -3
Vähennykset yritysmyyntien kautta -25
Tilikauden arvonalentumiset -1
Kurssierot -4 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 72 103

Asiakassuhteet
Hankintameno 1.1. 46 48
Lisäykset 1
Lisäykset yrityshankintojen kautta 1
Vähennykset  -3
Vähennykset yritysmyyntien kautta -6
Tilikauden arvonalentumiset 0
Kurssierot 1 0
Hankintameno 31.12. 42 46

 
Kertyneet poistot 1.1. -30 -28
Vähennysten kertyneet poistot 3
Vähennysten kertyneet poistot, yritysmyynnit 6
Tilikauden poistot   -5 -5
Tilikauden arvonalentumiset 0
Kertyneet poistot 31.12. -29 -30

 
Kirjanpitoarvo 31.12. 13 16

 
Muut aineettomat hyödykkeet  
Hankintameno 1.1. 200 183
Lisäykset 13 14
Vähennykset  -1 -1
Vähennykset yritysmyyntien kautta -14
Siirrot käyttöomaisuuserien välillä -1 3
Kurssierot 1 0
Hankintameno 31.12. 196 200

 

Konserni on vuokrannut eripituisilla rahoitusleasingsopimuksilla rakennuksia sekä koneita ja kalustoa. Aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden tilikauden lisäyksiin sisältyy 4 miljoonaa euroa rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja 
hyödykkeitä (11).

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:
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M€ 2012 2011
Kertyneet poistot 1.1. -160 -148
Vähennysten kertyneet poistot 1 1
Vähennysten kertyneet poistot, yritysmyynnit 11
Tilikauden poistot -14 -14
Tilikauden arvonalentumiset -1 -1
Siirrot käyttöomaisuuserien välillä 0 2
Kurssierot 0 0
Kertyneet poistot 31.12. -162 -160

 
Kirjanpitoarvo 31.12. 34 40

 
Ennakkomaksut  
Hankintameno 1.1. 8 13
Muutokset -6 -4
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 8

 
Muut aineettomat  hyödykkeet yhteensä 50 64

Päästöoikeudet

Konsernin aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääosin liikearvosta ja hankituista ohjelmistoista. Konsernilla ei ole 
rajoittamattoman vaikutusajan omaavia aineettomia hyödykkeitä. 

Yhtiön hiilidioksidipäästöt vuonna 2012 olivat 3,8 miljoonaa tonnia (4,1), joista 98 prosenttia kuului 
päästökauppajärjestelmän piiriin. Päästöoikeuksien ilmaisessa alkujaossa EU-päästökaupan toiselle kaudelle 
2008–2012 myönnettiin päästökaupan piiriin kuuluville Raahen ja Hämeenlinnan tehtaille yhteensä 23,5 miljoonaa 
päästöoikeutta. Vuonna 2012 päästöoikeuskaupankäynnin tuloksena syntyi tuottoja yhteensä 5 miljoonaa euroa (4). 
Ruukin Raahen ja Hämeenlinnan tehtaat hakivat päästöoikeuksia vuonna 2011 kaudelle 2013–2020. Oikeuksien jako 
perustuu terästeollisuuden tehokkuuden eurooppalaisiin vertailuarvoihin. Tämän hetken arvion mukaan lopulliset tiedot 
päästöoikeuksien ilmaisjaosta tulevat tietoon alkuvuodesta 2013. Osana hiilidioksidipäästöjen tasehallintaa Ruukki on 
mukana Maailmanpankin Community Development Carbon Fund sekä GreenStream Network Oy:n Fine Carbon Fund 
ja Climate Opportunity Fund -rahastoissa. Rahastot tuottavat Kioton pöytäkirjan mukaisia sertifioituja päästövähenemiä 
käytettäväksi EU-päästökauppajärjestelmässä. Päästövähenemien ja päästövähenemiä tuottavien rahasto-osuuksien 
arvo taseessa tilikauden päättyessä oli yhteensä 3 miljoonaa euroa (3).
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Liikearvo toimintasegmenteittäin ja arvonalentumistestaus
M€ 2012 2011
Ruukki Construction 59 66
Ruukki Engineering 25
Ruukki Metals 12 12
Yhteensä 72 103

Herkkyysanalyysi

Liikearvo on kohdistettu arvonalentumistestausta varten rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt 
vastaavat määritettyjä konsernin toimintasegmenttejä, tasoa, jolla johto seuraa liiketoimintaa ja siihen liittyvää 
liikearvoa. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritelty perustuen käyttöarvolaskelmiin. Laskelmat perustuvat johdon 
hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat kolme vuotta. Ennakoidut rahavirrat diskontataan tarkasteluhetkeen. 
Diskonttauskorkona on käytetty 9,0 prosenttia (9,65) kaikkien rahavirtaa kerryttävien yksiköiden osalta. 

Herkkyysanalyysi on tehty olettamuksilla sekä ennustekauden aikaisten rahavirtojen että ennustejakson jälkeisten 
rahavirtojen kasvuvauhdin heikkenemisen suhteen. Lisäksi on huomioitu olettamus yleisen korkotason noususta sekä 
kannattavuuden heikkeneminen. Jos liikevoitto ennustekaudella ja sen jälkeen pienenee 10 prosenttia, 
diskonttauskorko kasvaa 1 prosenttiyksikön tai ennustekauden jälkeinen kasvu on nolla, ei mikään näistä aiheuta 
arvonalentumiskirjaustarvetta. Vasta diskonttauskoron 2,5 prosenttiyksikön nousu tai ennustetun liikevoiton 
pieneneminen 17 prosenttiyksiköllä aiheuttaisi arvonalentumiskirjaustarpeen yhdessä toimintasegmentissä. 
Arvonalentumiskirjaus olisi noin 17 prosenttia koko konsernin liikearvosta.

Suoritettujen arvonalentumistestien tuloksena konsernilla ei ole arvonalentumiskirjaustarvetta. 
Arvonalentumistestauksessa määritetyt kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittävät selvästi testattujen yksiköiden 
kirjanpitoarvot, joten johdon käsityksen mukaan laskelmissa käytetyn minkään keskeisen muuttujan jokseenkin 
mahdollinen muutos ei aiheuttaisi arvonalentumistilannetta.

Laskelmien toteutumiseen vaikuttavat seuraavat keskeiset muuttujat: terästuotteiden ja raaka-aineiden markkinahinnat, 
rakentamisen ja konepajateollisuuden suhdanteet sekä valuuttakurssikehitys. Johdon käyttämät oletukset perustuvat 
aikaisempaan kokemukseen sekä yleiseen näkemykseen alan kehityksestä.

Rahavirtojen kasvuennusteet heijastavat johdon näkemystä myynnin ja kustannuserien kehittymisestä ennustekauden 
aikana. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on huomioitu käyttäen yhden prosentin kasvuoletusta. Käytetty kasvuoletus 
ei ylitä toimialan pitkäaikaista keskimääräistä kasvua.
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13. Osuudet osakkuusyrityksissä

Osakkuusyritykset

Nimi Maa
Omistus-
osuus %

Bet-Ker Oy Suomi 44,4

Heléns Rör AB Ruotsi 25,0

Fortaco Group Oy Suomi 19,0

Osakkuusyritysten yhdistetyt kirjanpitoarvot
M€ 2012 2011
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 14
Lisäykset yritysjärjestelyjen kautta 20
Osuus tuloksista 2 3
Saadut osingot -3 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 35 15

Osakkuusyritysten yhdistetyt tiedot *
M€ 2012 2011
Liikevaihto 195 212
Tulos 7 12
Varat 279 100
Velat 229 40
* Fortaco Group Oy:n osalta esitetty ainoastaan varat ja velat.

14. Myytävissä olevat rahoitusvarat

M€ 2012 2011
1.1. 13 13
Lisäykset 1 1
Vähennykset -1 0
31.12. 14 13

15. Muut pitkäaikaiset saamiset

M€ 2012 2011
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 72
Lainasaamiset muilta 1 1
Muut pitkäaikaiset saamiset 6 4
Yhteensä 79 5

Myytävissä olevat rahoitusvarat muodostuvat noteeraamattomien yritysten osakkeista, joissa Rautaruukin osuus 
äänivallasta on alle 20 prosenttia. Sijoitukset on kirjattu hankintamenoon, koska niiden käypä arvo ei ole luotettavasti 
määriteltävissä. 

Pitkäaikaisten lainasaamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 32 Rahoitusvarat ja -velat luokittain.

Osakkuusyrityksiin ei sisälly noteerattuja yrityksiä. Osakkuusyritysten tilikausi on kalenterivuosi. Osakkuusyritysten 
tulokset on yhdistelty konserniin käyttäen alustavia lukuja, mikäli osakkuusyritysten tilinpäätökset eivät ole valmistuneet 
konsernitilinpäätöksen aikataulussa. 

Rautaruukki Oyj omistaa 19,0 prosenttia Fortaco Group Oy:n osakkeista, mutta sillä on huomattava vaikutusvalta 
perustuen osakassopimukseen ja osuuteen hallituspaikoista, koska Ruukilla on kaksi edustajaa Fortacon 
kuusihenkisessä hallituksessa. Tämän johdosta Fortaco Group Oy on konsolidoitu osakkuusyrityksenä 
pääomaosuusmenetelmällä.

Fortaco syntyi joulukuussa 2012, kun Komasin ja Ruukki Engineeringin liiketoimintayksiköitä yhdistettiin. Uudella yhtiöllä 
on noin 2 600 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto (proforma 2012) on noin 270 miljoonaa euroa. Fortacon pääkonttori 
sijaitsee Helsingissä ja tuotantolaitoksia yhtiöllä on Suomessa, Virossa, Puolassa, Unkarissa ja Slovakiassa.

Fortaco on Euroopan johtava konepajateollisuuden valmistuskumppani. Se tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen koko 
tuotantoketjun kattavan teknisen osaamisen. Fortacon kokonaisvaltaiseen tuote- ja palvelutarjontaan kuuluvat hitsatut ja 
koneistetut komponentit, ohjaamot, kokoonpano- ja avaimet käteen toimitukset sekä koneistus- ja alihankintapalvelut.

Fortacon yksiköillä ei ollut aktiivista toimintaa joulukuun viimeisinä päivinä, joten osuutta 28.-31.12.2012 tuloksesta ei ole 
tässä tilinpäätöksessä huomioitu sen vähäisen merkityksen vuoksi.
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16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

M€ 1.1.

Kirjattu 
tuloslas-
kelmaan

Kirjattu 
muihin 
laajan 

tuloksen 
eriin

Kurssierot 
ja muut 

muutokset
Tytäryritys-
ten myynti 31.12.

Laskennalliset verosaamiset
Varaukset                                                                4 -2 1 0 3
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 2 1 0 3
Rahoitusleasing 2 0 2
Työsuhde-etuudet 12 1 3 0 16
Johdannaisten arvostus käypään arvoon 7 -6 4 0 5
Verotukselliset tappiot 97 30 -2 -2 122
Muut erät 4 -2 1 3
Yhteensä 128 22 7 -1 -2 154
Esitetty myytävänä olevan toiminnon varoissa -12 12 0
Netotettu laskennallisia verovelkoja vastaan -89 -108
Laskennalliset verosaamiset taseessa 27 46

Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 107 -1 0 0 106
Johdannaisten arvostus käypään arvoon 7 -7 0 0
Muut erät 0 1 0 2
Yhteensä 114 -6 1 0 108
Netotettu laskennallisia verosaamisia vastaan -89 -108
Laskennalliset verovelat taseessa 25 1

M€ 1.1.

Kirjattu 
tuloslas-
kelmaan

Kirjattu 
muihin 
laajan 

tuloksen 
eriin

Kurssierot 
ja muut 

muutokset 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset                                                                3 1 0 4
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 2 2 -2 2
Rahoitusleasing 3 -1 0 2
Työsuhde-etuudet 12 -1 2 0 12
Johdannaisten arvostus käypään arvoon 5 6 -5 7
Verotukselliset tappiot 95 4 -2 97
Muut erät 4 1 -1 4
Yhteensä 120 10 8 -10 128
Esitetty myytävänä olevan toiminnon varoissa -14 -12
Netotettu laskennallisia verovelkoja vastaan -80 -89
Laskennalliset verosaamiset taseessa 26 27

Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 108 -1 0 107
Johdannaisten arvostus käypään arvoon 4 4 4 -5 7
Muut erät 7 -3 -4 0
Yhteensä 119 0 4 -9 114
Netotettu laskennallisia verosaamisia vastaan -80 -89
Laskennalliset verovelat taseessa 39 25

Laskennallisten verojen muutokset vuonna 2012

Laskennallisten verojen muutokset vuonna 2011
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Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot

M€
Ennen 
veroja Verot

Verojen 
jälkeen

Ennen 
veroja Verot

Verojen 
jälkeen

Rahavirran suojaus -11 4 -7 -11 3 -8

Rahavirran suojauksista kauden aikana 
tulokseen siirretyt -8 1 -7 0 0 0
Muuntoerot 4 4 -6 -6
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -13 3 -10 -7 2 -5
Yhteensä -27 7 -20 -24 5 -19

Laskennalliset verosaamiset ja -velat on esitetty taseessa netotettuna siinä tapauksessa, että yhteisöllä on laillisesti 
toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen ja -velka keskenään ja 
laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.

Konsernilla oli 31.12.2012 verotuksellisia tappioita 85 miljoonaa euroa (119), joista ei ole kirjattu verosaamista, koska 
kyseisten tappioiden hyödyntäminen on epävarmaa. Verotuksellisista tappioista 38 miljoonaa euroa (57) on tappioita, 
joiden käyttöaika on rajoitettu 5 vuoteen niiden syntymisestä laskettuna. 

Tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen koostuu pääosin konsernin suomalaisten yhtiöiden tappioista kirjatusta 
saamisesta. Johto arvioi, että yhtiöille kertyy tulevina vuosina verotettavaa tuloa, josta tappiot voidaan vähentää.

Tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, sillä varojen jakaminen 
lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä.

2012 2011
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17. Vaihto-omaisuus

M€ 2012 2011
Aineet ja tarvikkeet 205 292
Valmiit ja keskeneräiset tuotteet 384 428
Yhteensä 590 720

18. Myyntisaamiset ja muut saamiset

M€ 2012 2011
Myyntisaamiset 265 321
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 5 3
Myyntisaamiset yhteensä 270 324

Saamiset pitkäaikaishankkeista 13 15
Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 31 21
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset: suojauslaskennassa 1 17
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset: ei suojauslaskennassa 4 5
Muut saamiset 28 21
Muut saamiset yhteensä 77 79

M€ 2012 2011
Lyhytaikaiset rahoitusvarat lainat ja muut saamiset luokasta 0 37

20. Rahavarat

Rahavirtalaskelmassa esitetyt rahavarat muodostuvat seuraavasti:
M€ 2012 2011
Lyhytaikaiset rahoitusvarat lainat ja muut saamiset luokasta 0 37
Rahavarat 20 41
Yhteensä 21 78

21. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

M€ 2012 2011
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Poistot ja arvonalentumiset 156 149
Varaukset 1 4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -2 -3
Työsuhde-etuudet 5 4
Kurssierot -6 -1
Muut -6 -10
Yhteensä 147 142

Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 2 miljoonaa euroa (4), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin 
vastamaan sen nettorealisointiarvoa. Aikaisemmin tehtyjä vaihto-omaisuuden kulukirjauksia peruttiin 3 miljoonaa euroa 
(3) nettorealisointiarvojen kohoamisen seurauksena. 

Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappiot on esitetty liitetiedossa 31 Rahoitusriskien ja pääoman hallinta. 
Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 32 Rahoitusvarat ja -velat luokittain.

19. Lyhytaikaiset rahoitusvarat 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältävät yritystodistuksia, sijoitustodistuksia ja lyhyitä 
määräaikaistalletuksia sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Lyhytaikaisten rahoitusvarojen duraatio ei ylitä 3 
kuukautta.
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22. Osakkeet ja osakepääoma

Muutokset osakkeiden lukumäärässä  Liikkeeseen 
lasketut osakkeet

Omat 
osakkeet

Ulkona 
olevat 

osakkeet

31.12.2011 140 285 425 1 423 051 138 862 374
Luovutetut osakkeet -30 811 30 811
Palautuneet osakkeet 230 -230
31.12.2012 140 285 425 1 392 470 138 892 955

M€ 2012 2011
Ylikurssirahasto 220 220
Käyvän arvon ja muut rahastot -11 3
Muuntoerot -25 -29
Omat osakkeet -6 -6
Osakepalkitsemisrahasto 0 0

M€ 2012 2011

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 24 21
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 120 150
Varojen käypä arvo -104 -140
Ali-/ylikate 40 31
Kirjaamattomat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot 3 4

Esitetty myytävänä olevan toiminnon veloissa 0

Nettomääräinen eläkevelka (+) / eläkevara (-) 43 34

Eläkejärjestelyn varat taseessa 1
Eläkevelka taseessa 44 34
Netto 43 34

Konsernilla on Suomessa Rautaruukin Eläkesäätiön ja vakuutusyhtiöiden kautta järjestettyjä etuuspohjaisia 
lisäeläkejärjestelyjä sekä vakuutusyhtiöiden kautta järjestetty lakisääteinen maksupohjainen TyEL eläketurva. Lisäksi 
konsernilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä Norjassa ja Saksassa. Alla on esitetty konsernin etuuspohjaisia järjestelyjä 
koskevat tiedot yhteenlaskettuna.

Taseen etuuspohjainen eläkevelka (+) / eläkevara (-) määräytyy seuraavasti

Rautaruukki Oyj:llä on yksi osakesarja ja 1 ääni per osake. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,70 euroa per osake. 
Rekisteröity osakepääoma 31.12.2012 oli 238 485 222,50 euroa. Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 

23. Oman pääoman rahastot 

Ylikurssirahasto 220 miljoonaa euroa on kertynyt vuosina 1988-2007 osakeantien ja optiolainoilla tapahtuneiden 
osakemerkintöjen emissiovoitoista. Ylikurssirahasto on osakeyhtiölain mukaan sidottua omaa pääomaa eikä sitä ole 
mahdollista enää kerryttää. Ylikurssirahastoa voidaan alentaa osakepääoman alentamista koskevien säännösten 
mukaisesti ja käyttää osakepääoman korottamiseen rahastokorotuksena.

Rautaruukki Oyj:llä oli 31.12.2012 hallussaan omia osakkeita 1 392 470 kappaletta, joiden keskimääräinen hankintahinta 
oli 4,27 euroa ja osuus osakepääomasta ja äänimäärästä 1 prosentti. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen 
vasta-arvo on 2,4 miljoonaa euroa ja markkina-arvo 31.12.2012 oli 8,3 miljoonaa euroa (10,1).

Muuntoerot sisältävät ulkomaisten tytäryritysten tilinpäätösten muuntamisesta euroiksi syntyneet muuntoerot. 

24. Eläkevelvoitteet

Käyvän arvon ja muut rahastot sisältävät tulevaisuuden rahavirtojen suojaamiseen tehtyjen suojausinstrumenttien käyvän 
arvon muutoksen tehokkaan osan.

Omat osakkeet -rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Osakepalkkiojärjestelmän 
perusteella vastikkeetta luovutettavat yhtiön omat osakkeet merkitään kirjanpitoon oikeuden syntymisajanjakson kuluessa 
ja vastaava lisäys kirjataan omaan pääomaan. Osakepalkitsemisrahastoon merkitään tilinpäätöshetkeen mennessä 
kertyneiden osakkeiden arvo myöntämispäivän kurssiin arvostettuna. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella vastikkeetta 
luovutettavat yhtiön omat osakkeet merkitään kirjanpitoon oikeuden syntymisajanjakson kuluessa ja vastaava lisäys 
kirjataan omaan pääomaan. Osakepalkitsemisrahastoon merkitään tilinpäätöshetkeen mennessä kertyneiden osakkeiden 
arvo myöntämispäivän kurssiin arvostettuna. Omat osakkeet, osakepalkitsemisrahasto ja käyvän arvon rahastot sisältyvät 
taseen erään muut rahastot.

Rautaruukki Oyj Tilinpäätös 2012 55



Tulosvaikutteinen etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti
M€ 2012 2011

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 4 3
Korkomenot 7 7
Järjestelyihin kuuluvien varojen odotettu tuotto -8 -8
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -1 -1
Eläkekulu 2 1

Velvoitteen nykyarvon muutokset 
M€ 2012 2011

Velvoite 1.1. 170 168
Työsuorituksesta johtuvat menot 4 3
Korkomenot 7 7
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) -33 4
Järjestelyjen supistaminen ja velvoitteiden täyttäminen 0
Maksetut etuudet -7 -12
Kurssierot 2 0
Velvoite 31.12. 143 170

Järjestelyihin kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset
M€ 2012 2011

Varojen käyvät arvot 1.1. 140 140
Varojen odotettu tuotto 8 8
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) -46 -5
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 5 5
Maksetut etuudet -5 -10
Järjestelyjen supistaminen ja velvoitteiden täyttäminen 0
Kurssierot 1 1
Varojen käyvät arvot 31.12. 104 140

% 2012 2011

Oman pääoman ehtoiset instrumentit 20 16
Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit, pitkäaikaiset 71 70
Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit, lyhytaikaiset 2 6
Kiinteistöt 3 3
Muut 4 5

Käytetyt vakuutusmatemaattiset oletukset vaihtelivat seuraavasti
% 2012 2011

Diskonttauskorko 3,0 - 3,2 3,2-4,6
Varojen odotettu tuotto 4,0 - 5,5 4,0-6,5
Arvioidut palkankorotukset 3,0 - 4,1 3,0-4,1
Inflaatio 1,0 - 2,0 1,0-2,0

Rautaruukin Eläkesäätiön varat sisältävät Rautaruukki Oyj:n osakkeita, joiden käypä arvo on 1 miljoonaa euroa (2).
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto pohjautuu kyseisille varoille arvioitavissa oleviin pitkän aikavälin tuottoihin. 
Arvio heijastaa omaisuuserän pitkän aikavälin toteutuneita tuottoja kyseessä olevilla markkinoilla.

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto vuonna 2012 oli -38 miljoonaa euroa (-3).

Rautaruukin eläkesäätiön varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin
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M€ 2012 2011 2010 2009 2008
Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuva velvoite -143 -170 -168 -170 -568
Järjestelyihin kuuluvat varat 104 140 140 141 604
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) -39 -30 -27 -29 36

Kokemusperäiset tarkistukset
Järjestelyjen velvoitteisiin, voitot (-) ja tappiot (+) -25 0 -1 3 32
Järjestelyjen varoihin, voitot (+) ja tappiot (-) -46 -7 0 22 -85

Konsernin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

M€ 2012 2011 2012 2011

-13 -7 -46 -34
Laskennalliset verot 3 2 12 9
Yhteensä -10 -5 -34 -25

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihinsä vuonna 2013 noin 7 miljoonaa euroa.

25. Varaukset

M€
Ympäristö-

varaukset
Takuu- 

varaukset

Uudelleen 
järjestely-
varaukset Muut Yhteensä

1.1.2012 0 1 3 5 10
Varausten lisäykset 0 0 8 1 10
Käytetyt varaukset 0 -1 -2 -4 -7
Käyttämättömien varausten peruutukset 0 -2 0 -2
31.12.2012 1 1 7 3 11

Pitkäaikaiset varaukset 1 1 0 2
Lyhytaikaiset varaukset 0 7 3 9

1 1 7 3 11

Ympäristövelvoitteet

Uudelleenjärjestelyvaraukset

Takuuvaraukset

Muut varaukset
Tappiollisista sopimuksista, osakepalkitsemista ja riitatapauksista johtuvat varaukset on esitetty ryhmässä muut varaukset. 
Muiden varausten käytöstä noin 3 miljoonaa euroa kohdistui tappiolliseen offshore-projektiin. 

Myytyjen tuotteiden takuuajan aikana havaitut viat korjataan konsernin kustannuksella tai asiakaalle toimitetaan uusi tuote. 
Näiden tuotteiden osalta kirjataan takuuvaraus perustuen aikaisempaan kokemukseen.

Tilikaudella Kumulatiiviset

Eläkejärjestelyihin liittyvät velvoitteet ja varat   

Ympäristöön liittyvä varaus kirjataan perustuen tulkintoihin ympäristönsuojelulaeista ja -säännöksistä. Varaus kirjataan, kun on 
todennäköistä, että on syntynyt velvoite ja kyseisen velvoitteen määrä voidaan luotettavasti arvioida.

Vuoden 2012 tilinpäätös sisältää Shanghain yksikön sulkemiseen liittyvän 2 miljoonan euron varauksen ja pääosin Suomen 
yksiköissä toteutettuihin tehostamistoimenpiteisiin liittyviä varauksia. Varaukset odotetaan käytettävän vuoden 2013 aikana.

Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-)
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26. Rahoitusvelat

M€ 2012 2011
Pitkäaikaiset

334 344
Joukkovelkakirjalainat 150 149
Rahoitusleasingvelat 35 38
Eläkelainat 14 20

533 551

Lyhytaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta 52 34
Rahoitusleasingvelat 6 7
Eläkelainat 5 5
Yritystodistuslainat 188 252
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 1

253 297

Tiedot joukkovelkakirjalainoista

M€
Kuponki-

korko Valuutta 2012 2011
Nimellisarvo
2009 - 2014 5,25 % EUR 150 150

150 150

% 2012 2011
Joukkovelkakirja- ja rahoituslaitoslainat 3,6 3,2
Rahoitusleasingvelat 6,8 6,9

Rahoitusleasingvelat 

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
M€ 2012 2011
Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
Yhden vuoden kuluessa 9 9
Yli yhden ja enintään viiden vuoden kuluttua 26 28
Yli viiden vuoden kuluttua 18 21
Yhteensä 52 58
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -11 -13
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 41 45

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa 6 7
Yli yhden ja enintään viiden vuoden kuluttua 20 21
Yli viiden vuoden kuluttua 15 17
Yhteensä 41 45

Lainat rahoituslaitoksilta

Rahoitusvelkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot 31.12. (sisältäen suojaavat 
korkojohdannaiset)

Konserni on vuokrannut eripituisilla rahoitusleasingsopimuksilla voimalaitoksia, tuotantotiloja, konttoritiloja, koneita ja 
kalustoa. Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyjen yhteydessä myyntivoitto kirjataan taseeseen ja jaksotetaan vuokra-
ajalle. Tulouttamatonta myyntivoittoa sisältyy 31.12.2012 taseeseen 1 miljoonaa euroa (2).
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27. Ostovelat ja muut velat

M€ 2012 2011
Pitkäaikaiset
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 44 34
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat: suojauslaskennassa 9 7
Muut pitkäaikaiset velat 19 14
Muut pitkäaikaiset velat yhteensä 72 56

Lyhytaikaiset
Ostovelat 246 246
Ostovelat osakkuusyrityksille 0 0
Ostovelat yhteensä 246 246

Saadut ennakot pitkäaikaishankkeista 14 10
Siirtovelat 118 115
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat: suojauslaskennassa 12 8
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat: ei suojauslaskennassa 7 4
Saadut ennakot 25 30
Muut velat 14 19
Muut lyhytaikaiset velat yhteensä 189 185

28. Ehdolliset velat ja investointisitoumukset

M€ 2012 2011
Annetut kiinnitykset 59 59
Annetut takaukset 

Omasta puolesta 27 32
Muiden vuokrasopimusten vuokravastuut 73 85
Muut vastuut 4 6

Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
M€ 2012 2011
Yhden vuoden kuluessa 16 17
Yli yhden ja enintään viiden vuoden kuluttua 30 30
Yli viiden vuoden kuluttua 27 37
Yhteensä 72 85

Sopimuksiin ei sisälly merkittäviä alivuokrasuhteita eikä ehdollisia vuokria.

Investointisitoumukset

M€
31.12.2012 

jälkeen
31.12.2011 

jälkeen

Ylläpitoinvestoinnit 61 51
Kehitysinvestoinnit ja investoinnit erikoisterästuotteisiin 13 60
Yhteensä 74 111

Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävimmät erät muodostuvat henkilöstökuluista ja velkojen korkojaksotuksista.

Kiinnitykset on annettu eläke- ja rahoituslaitoslainojen sekä Rautaruukin eläkevastuun kattamisen vakuudeksi. Konserni 
on vuokrannut rakennuksia, autoja ja muuta aineellista käyttöomaisuutta myös muilla vuokrasopimuksilla. Muiden 
vuokrasopimusten vastuut eivät sisällä rahoitusleasingvelkoja, jotka on eritelty liitetiedossa 26 Rahoitusvelat.

Investointisitoumukset sisältävät kahden seuraavan vuoden hyväksyttyjen investointihankkeiden kustannukset.

Yhtiö on tehnyt  Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission edellyttämän sulkemissuunnitelman Rautuvaaran vanhalle 
rikastushiekka-alueelle. Ulkopuolinen toimija suunnittelee kaivostoiminnan uudelleen käynnistämistä Kolarin 
Hannukaisessa ja on tehnyt valtauksen ja kaivospiirihakemuksen, johon kuuluu myös Rautuvaaran alue. 
Sulkemissuunnitelman toteutumisen ajankohtaa ei pystytä luotettavasti arvioimaan nykyisessä tilanteessa, jossa 
edelleen selvitetään eri vaihtoehtoja Rautuvaaran alueen jatkokäytön suhteen. Ulkopuolisen toimijan arvioidaan tekevän 
päätöksen kaivostoiminnan aloittamisesta vuoden 2013 aikana.
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29. Lähipiiri-informaatio

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet 31.12.2012

Nimi Maa Kotipaikka

Konsernin osuus 
osakepääomasta, 

%

Konsernin 
osuus 

äänivallasta, %
Rautaruukki Oyj:n tytäryritykset:

LLC Ruukki Ukraine UA Kiova 100 100
OOO Ruukki Rus RU Obninsk 100 100
Ruukki Australia Pty Ltd AU Melbourne 100 100
Ruukki Bratislava s.r.o SK Bratislava 100 100
Ruukki Bulgaria EOOD BG Sofia 100 100
Ruukki Canada Inc. CA Toronto 100 100
Ruukki Construction Oy FI Helsinki 100 100
Ruukki Croatia d.o.o HR Zagreb 100 100
Ruukki CZ s.r.o. CZ Praha 100 100
Ruukki d.o.o. SI Ljubljana 100 100
Ruukki DOO Belgrade RS Belgrad 100 100
Ruukki Engineering Oy FI Helsinki 100 100
Ruukki France SARL FR Pariisi 100 100
Ruukki Holding AB SE Halmstad 100 100
Ruukki Norge AS NO Oslo 100 100
Ruukki Holding B.V. NL Almelo 100 100
Ruukki Holding Danmark A/S DK Brøndby 100 100
Ruukki Holding GmbH DE Duisburg 100 100
Ruukki Hungary Kft HU Biatorbágy 100 100
Ruukki Insurance Ltd. GG Guernsey 100 100

TR Istanbul 100 100
Ruukki Metals (Shanghai) Co Ltd CN Shanghai 100 100
Ruukki Metals Oy FI Helsinki 100 100
Ruukki Metals Trading and Marketing 
India Private Limited IN Mumbai 100 100
Ruukki Polska Sp.zo.o PL Zyrardów 100 100
Ruukki Products AS EE Pärnu 100 100
Ruukki Romania s.r.l. RO Bolintin 100 100
Ruukki Stainless Steel & Aluminium Oy FI Helsinki 100 100
Ruukki Spain S.L. ES Vitoria-Gasteiz 100 100
Ruukki Trading (Shanghai) Co Ltd CN Shanghai 100 100
Ruukki UK Ltd GB Solihull 100 100
SIA Ruukki Latvija LV Riika 100 100
UAB Ruukki Lietuva LT Vilna 100 100

Ruukki Engineering Oy:n tytäryritys
Presteel Oy FI Raahe 80,1 80,1

Ruukki Holding AB:n tytäryritykset:

Ruukki Sverige AB SE Halmstad 100 100
Plåtleverantören i Stockholm AB SE Tukholma 100 100
Plåtleverantören i Södertälje AB SE Tukholma 100 100

Ruukki Norge AS:n tytäryritykset:

Ruukki Construction Norge AS NO Sandnessjøen 100 100
Ruukki Profiler AS NO Mo i Rana 100 100

Ruukki Holding B.V:n tytäryritykset:

Ruukki Finance B.V. NL Almelo 100 100
Ruukki Benelux B.V. NL Almelo 100 100

Ruukki Danmark A/S DK Brøndby 100 100

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö Rautaruukki Oyj, konsernin tytäryritykset, osakkuusyritykset (liitetieto 13 Osuudet 
osakkuusyrityksissä) ja Rautaruukin Eläkesäätiö sekä huomattavat omistajayhteisöt. Lähipiiriin luetaan myös emoyhtiön ja 
sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat, hallitusten jäsenet ja muut nimetyt avainhenkilöt sekä emoyhtiön johtoryhmän jäsenet. 
Nämä henkilöt on määritelty voimassa olevan Ruukin organisaation perusteella ja lähipiiriin kuuluvien listaa päivitetään 
säännöllisesti. Edellä mainittujen henkilöiden puolisot ja muut samassa kotitaloudessa asuvat sukulaiset kuuluvat myös 
konsernin lähipiiriin.  

Ruukki Holding Danmark A/S:n tytäryritys:

Ruukki Istanbul Metal Sanayi ve Ticaret
Limited Sirketi
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Nimi Maa Kotipaikka

Konsernin osuus 
osakepääomasta, 

%

Konsernin 
osuus 

äänivallasta, %

Ruukki Deutschland GmbH DE Duisburg 100 100
Ruukki Wind Towers GmbH DE Duisburg 100 100

LLC Ruukki Ukrainen tytäryritys:

LLC Ruukki Investment Ukraine UA Kiova 100 100

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa
M€ Myynnit Ostot Myyntisaamiset Lainasaamiset Ostovelat

2012
Osakkuusyritykset 21 7 4 72 0
Rautaruukin Eläkesäätiö 0 0

2011
Osakkuusyritykset 25 6 3 0
Rautaruukin Eläkesäätiö 0 0

Johdon työsuhde-etuudet
M€ 2012 2011
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 3 2
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 1 1
Osakeperusteiset etuudet 0
Yhteensä 3 3

Toimitusjohtajalla on lisäksi sovittu erokorvaus; yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan toimisopimuksen on toimitusjohtajalla 
oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen kokonaiskorvauksena.

Yhtiön suomalaiset johtajat kuuluvat työntekijäin eläkelain TyEL:n piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin 
perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka 
luontaisetuineen sekä tulospalkkiot, mutta ei osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Eläkeikä on 63–68 vuotta henkilön 
oman valinnan mukaan. 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit lähipiirille ovat toteutuneet markkinaehdoilla.

Rautaruukki Oyj maksoi Rautaruukin Eläkesäätiölle vuonna 2012 kannatusmaksuja miljoona euroa (2). Rautaruukki on 
maksanut vuokrakuluja Rautaruukin Eläkesäätiölle 0 miljoonaa euroa (0). Kiinteistöjen vuokraukseen ei liity vakuuksia tai 
takauksia. 

Ruukki Holding GmbH:n tytäryritykset:

Johdon työsuhde-etuuksina esitetyt luvut ovat maksuperusteisia lukuunottamatta työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia, 
joka sisältää myös eläkevastuun lisäykset. Yrityksen johto osallistuu kannustimena käytettävään osakepalkitsemiseen. 
Järjestelyn ehdot on kuvattu liitetiedossa 30 Osakepalkitseminen.

Toimitusjohtajalla on oikeus etuusperusteiseen lisäeläkkeeseen 60-vuotiaana, jonka taso on 60 prosenttia laskettuna kolmen 
viimeisen vuoden palkan keskiarvosta. Rautaruukin Eläkesäätiön A-osaston alennetun eläkeiän valinneilla on kaikilla 60 
vuoden eläkeikä. Tähän ryhmään kuuluu yksi johtoryhmän jäsen. Eläkesäätiön lisäeläkkeen määrä riippuu ansaintavuosista 
ja on yleensä välillä 30-60 prosenttia eläkepalkasta. Vuoden 2006 jälkeen uusia etuusperusteisia lisäeläkejärjestelyjä ei 
yhtiössä ole tehty.

Kahdella johtoryhmän jäsenellä on maksuperusteinen lisäeläkejärjestely ja yhdellä johtoryhmän jäsenellä on yksilöllinen 
eläkevakuutus. Maksuperusteinen lisäeläkejärjestelmä ei takaa eläkkeen tasoa, vaan tulevan eläkkeen määrä riippuu 
maksetuista eläkevakuutusmaksuista sekä sijoitusten tuotoista. Hallitus päättää vuosittain lisäeläkevakuutusmaksun 
suuruuden, joka määritellään maksuperusteisen lisäeläkkeen osalta prosentteina vuosipalkasta.
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Palkat ja palkkiot
t€ 2012 2011
Toimitusjohtaja 772 703
Toimitusjohtajan sijainen 238
Muu johtoryhmä 1 898 1 291

2 670 2 232
Hallitus

2 81
79
55 52
2 42

44 43
43 42
44 42
43
45 42

357 345
Yhteensä 3 027 2 577

Konsernilla ei ole muita merkittäviä liiketapahtumia, saamisia, velkoja tai takauksia lähipiirin kanssa.

Liisa Leino
Matti Lievonen
Saila Miettinen-Lähde 14.3.-31.12.2012
Jaana Tuominen

Puheenjohtaja, Reino Hanhinen 1.1.-13.3.2012
Puheenjohtaja, Kim Gran 14.3.-31.12.2012
Varapuheenjohtaja, Hannu Ryöppönen
Maarit Aarni-Sirviö 1.1.-13.3.2012
Pertti Korhonen
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30. Osakepalkitseminen

Tiedot osakepalkkiojärjestelmistä
Järjestelmän ansaintajakso 2012 2011 2011-2013 2011-2013

Myöntämispäivä * 24.4.2012 8.4.2011 24.4.2012 8.4.2011
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2013
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2016
Osakkeina annettava enimmäismäärä, kpl 300 000 299 750 100 000 100 000
Osakkeen käypä arvo myöntämispäivänä, euroa 6,99 17,21 6,99 17,21
Järjestelmän piirissä, henkilöä 101 99 101 99

Muutokset myönnettyjen osakkeiden määrässä, kpl 2012 2011

Myönnetyt osakepalkkiot 1.1. 399 750 256 500
Kaudella myönnetyt osakepalkkiot 400 000 399 750
Kaudella toteutetut osakepalkkiot -30 811
Kaudella menetetyt osakepalkkiot 230
Kaudella rauenneet osakepalkkiot -269 169 -256 500
Myönnetyt osakepalkkiot 31.12. 500 000 399 750

Osakepalkkiojärjestelmien kustannukset 
M€ 2012 2011
Tuloslaskelmaan kirjatut kustannukset 1 0
Osakepalkitsemisrahastoon kirjattu 0 0

* myöntämispäivä = päivä johon mennessä henkilöt ilmoittivat osallistumisestaan osakepalkkiojärjestelmään.

Hallitus päätti joulukuussa 2010 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää 
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille 
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 100 
henkilöä.

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Lisäksi järjestelmässä 
on kolmen vuoden ansaintajakso 1.1.2011–31.12.2013. Järjestelmästä annetaan palkkioina enintään 1 200 000 osaketta, ja 
rahaa määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden 
siirtohetkellä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin jakson alussa. 
Hallitus voi painavista syistä muuttaa järjestelmän ehtoja ansaintajakson aikana. Järjestelmän palkkio maksetaan 
avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen huhtikuun loppuun mennessä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. 
Järjestelmästä maksettavan palkkion arvo kolmen vuoden aikana on korkeintaan avainhenkilön kolmen vuoden bruttopalkka.

Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua kunkin ansaintajakson 
päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen 
palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava osakkeita myös 
sitouttamisjakson jälkeen, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä 
osakemäärä on omistettava niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat 
henkilöt eivät ole mukana henkilöstölle suunnatussa konsernin voittopalkkiojärjestelmässä. 

Ansaintajaksolta 2011 palkkion suuruudeksi vahvistettiin 11,5 prosenttia enimmäispalkkion määrästä, ja järjestelmän piirissä 
oleville henkilöille luovutettiin 30 811 Rautaruukki Oyj:n omistamaa omaa osaketta huhtikuussa 2012. Ansaintajaksolla 2012 
kriteerit eivät täyttyneet. Ansaintajaksolta 2011–2013 palkkion määrä perustuu konsernin strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.
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31. Rahoitusriskien ja pääoman hallinta 
 

Rahoitusriskienhallinnan periaatteet 

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusriskien epäsuotuisat vaikutukset konsernin tulokseen, omaan 

pääomaan ja kassavirtaan sekä turvata konsernin maksuvalmius. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernihallinnon 

rahoitustoimintoon. Toiminta perustuu hallituksen hyväksymään rahoituspolitiikkaan, jossa määritellään pääperiaatteet 

rahoitustoiminnon organisoinnista, varainhankinnasta, rahoitusriskien hallinnasta, raportoinnista ja valvonnasta. Merkittävimmät 

rahoitusasiat käsitellään konsernin rahoitustyöryhmässä, jonka puheenjohtajana on toimitusjohtaja. Rahoitustyöryhmä päättää 

kulloinkin voimassa olevat riskilimiitit rahoituspolitiikan antamissa puitteissa. Rahoitustransaktioita tehdään ainoastaan konsernin 

tavanomaisen liiketoiminnan rahoittamiseksi ja siitä aiheutuvien rahoitusriskien hallitsemiseksi.  

 

Rahoituksen järjestämisessä ja rahoitustransaktioiden tekemisessä lähtökohtana on konsernitaso. Tytäryritysten tarvitsemat 

rahoitustransaktiot tehdään lähtökohtaisesti sisäisesti konsernin rahoitustoiminnon kanssa markkinaehtoisesti ja ne perustuvat 

konserniperiaatteisiin. Mikäli rahoitustransaktioita tehdään tytäryritysten nimiin, ne tehdään emoyhtiön takauksella. Hyödykehintariskin 

hallinnasta sinkin osalta vastaa Ruukki Metals -divisioona yhteistyössä konsernin rahoitustoiminnon kanssa. Sähkön ja erikoisraskaan 

pohjaöljyn hintariskin hallinnasta vastaa keskitetysti konsernin energia- ja ympäristötoiminto. Osa konsernin toiminnoista kuuluu 

Euroopan unionin päästökaupan piiriin ja tähän liittyvä päästötaseen hallinta hoidetaan konsernin energia- ja ympäristötoiminnossa. 

 

Markkinariskit 

 

Valuuttariski 

Rautaruukki toimii kansainvälisesti ja sen liiketoiminta on siten alttiina valuuttakurssivaihteluista aiheutuville riskeille. Konsernin 

kannalta suurimmat valuuttariskit aiheutuvat Yhdysvaltain dollarista ja Ruotsin kruunusta. Teräksen valmistamisessa tarvittavien 

raaka-aineiden yleinen hinnoitteluvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Konsernin dollarimääräinen myynti tasapainottaa ainoastaan 

vähäisessä määrin ostoista muodostuvaa alijäämää. Ruotsin kruunu-riski aiheutuu pääosin siitä, että konsernin emoyhtiöllä on Ruotsin 

kruunumääräistä vientiä Ruotsiin, jota Ruotsissa toimivan tytäryhtiön rahavirrat eivät eliminoi. Valuuttariskienhallinnan tavoitteena on 

rajoittaa valuuttakurssien vaihtelusta syntyvää volatiliteettia konsernin kassavirroissa, tuloksessa ja taseessa. Valuuttariskin hallinta on 

keskitetty konsernin rahoitustoimintoon. Valuuttariskiä hallitaan transaktiopositiona ja translaatiopositiona.  

Transaktiopositio muodostuu sovituista ja ennakoiduista liiketapahtumista syntyvistä kassavirroista euroalueen ulkopuolisissa 

valuutoissa sekä taseeseen sisältyvistä valuuttamääräisistä eristä. Konsernin toimintaperiaatteen mukaisesti kassavirtapositiosta 

suojataan pääsääntöisesti vahvistetut kassavirrat täysimääräisesti. Taseen valuuttamääräiset erät on pääsääntöisesti suojattu, joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuonna 2012 suojaamatta oli Ukrainan hryvnia ja Kiinan juan. 

 

Rautaruukki soveltaa IAS 39 -standardin suojauslaskennan vaatimukset täyttävää rahavirtojen suojausta koskien Yhdysvaltain 

dollarimääräisiä raaka-aineostoja. Avointen dollarimääräisten johdannaisten tehokkaat suojausvaikutukset kirjataan muihin laajan 

tuloksen eriin ja esitetään omassa pääomassa. Dollarimääräisten johdannaisten tulos puretaan omasta pääomasta oikaisemaan 

myytyjä suoritteita vastaavia kuluja sillä kaudella, jolla suojattava kohde vaikuttaa tulokseen. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin ulkoiset liiketoiminnan tuotot ja kulut eri valuutoissa vuonna 2012 ja 2011. 

Valuuttamääräiset luvut on muunnettu euroiksi vuoden keskimääräisillä valuuttakursseilla. Merkintä CEE valuutat taulukossa tarkoittaa 

seuraavia valuuttoja: Puolan zloty, Romanian leu, Tsekin koruna, Unkarin forintti, Latvian lati sekä Liettuan liti. 

 
2012                      
M€ EUR USD SEK NOK RUB/UAH 

CEE 
valuutat Muut Yhteensä 

% myynnistä 55 % 2 % 12 % 9 % 10 % 6 % 6 % 100 % 

+ 1 541 62 324 262 272 181 154 2 796 

- -1 705 -609 -107 -140 -165 -132 -36 -2 895 

% kuluista 59 % 21 % 4 % 5 % 6 % 5 % 1 % 100 % 

 

 
2011                      
M€ EUR USD SEK NOK RUB/UAH 

CEE 
valuutat Muut Yhteensä 

% myynnistä 57 % 1 % 12 % 10 % 8 % 7 % 5 % 100 % 

+ 1 601 27 349 266 232 194 128 2 798 

- -1 715 -533 -87 -142 -138 -134 -27 -2 776 

% kuluista 62 % 19 % 3 % 5 % 5 % 5 % 1 % 100 % 
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Translaatiopositio, josta aiheutuu oman pääoman vaihtelua, muodostuu nettosijoituksista euroalueen ulkopuolisiin tytär- ja 

osakkuusyrityksiin. Yhtiön johto arvioi translaatioriskiltä suojautumisen tarpeen tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. 

markkinatilanteen ja suojautumisen kustannukset. Euroalueen ulkopuolisiin yhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten valuuttariski ei ollut 

suojattuna vuonna 2012. Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin translaatiopositio merkittävimpien valuuttojen osalta. 

 

Konsernin translaatiopositio 
M€     31.12.2012 31.12.2011 

RUB   114 116 

NOK   53 49 

SEK   22 50 

PLN   31 33 

   

Positiot on laskettu 31.12.2012 ja 31.12.2011 valuuttakursseilla. 

 

Konsernin nettosijoitusten (translaatiopositio) herkkyys valuuttakurssimuutoksille 

M€ 

31.12.2012 31.12.2011 

    
Oma 

pääoma 
Oma 

pääoma 
+/-10 % muutos EUR/RUB kurssissa   -10,3/+12,6 -10,5/+12,9 

+/-10 % muutos EUR/NOK kurssissa    -4,8/+5,8 -4,4/+5,4 

+/-10 % muutos EUR/SEK kurssissa   -2,0/+2,5 -4,5/+5,5 

+/-10 % muutos EUR/PLN kurssissa    -2,8/+3,4 -3,0/+3,6 

   

+ tarkoittaa, euron vahvistumista, - euron heikkenemistä suhteessa muihin valuuttoihin 

 

 

Rahoitusinstrumenteista aiheutuva IFRS 7 -standardin tarkoittama herkkyys valuuttariskeille 

Herkkyystarkastelussa on arvioitu +/- 10 prosentin kurssimuutoksen vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan 

tarkastelemalla vaikutusta seuraavissa erissä: kassavirtaa suojaavat johdannaiset, tasetta suojaavat johdannaiset, ostovelat, 

myyntisaamiset, konsernin sisäiset ja ulkoiset lainat ja saamiset sekä kassavarat. Herkkyystarkastelussa ei ole huomioitu verojen 

vaikutusta.  

 

Herkkyys valuuttariskeille 

M€ 

31.12.2012 31.12.2011 

Tulos 
Oma 

pääoma 
Tulos 

Oma 
pääoma 

+/-10 % muutos EUR/USD kurssissa +9,8/-12,0 -19,9/+18,7 +6,1/-7,5 -21,3/+26,1 

+/-10 % muutos EUR/SEK kurssissa +7,5/-10,6   +4,1/-9,2   

+/-10 % muutos EUR/NOK kurssissa  +3,4/-4,7   +1,7/-5,8   

    

+ tarkoittaa, euron vahvistumista, - euron heikkenemistä suhteessa muihin valuuttoihin 

 

USD-, SEK-, ja NOK-määräiset tase-erät olivat kokonaan suojattu vuoden 2012 lopussa. Yllä esitetyssä herkkyysanalyysissä ei ole 

mukana ennakoituja tulevia liiketoiminnan kassavirtoja. Vuoden 2012 lopussa oli suojattuna Yhdysvaltain dollarin seuraavan viiden 

kuukauden ennakoidut liiketoimintojen kassavirrat. Ruotsin ja Norjan kruunun ennakoiduista liiketoiminnan kassavirroista suojattuna oli 

seuraavan kolmen kuukauden kassavirrat sekä projektitoimitusten kassavirrat. 

 

Korkoriski 

Korolliset velat ja saatavat aiheuttavat konsernille korkoriskin. Korollinen nettovelka 31.12.2012 oli 765 miljoonaa euroa (770), johon 

sisältyy rahoitusleasingsopimuksiin liittyviä velkoja 41 miljoonaa euroa (45). Konsernin likvidit varat olivat 21 miljoonaa euroa (78). 

Korkoriskin hallinta on keskitetty konsernin rahoitustoimintoon. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkojen muutoksista 

aiheutuvia vaikutuksia konsernin tulokseen samalla, kun pyritään optimoimaan nettorahoituskustannuksia riskilimiittien puitteissa. 

Korkoriskipositiota hallitaan valuutoittain. Tärkein valuutta korkoriskipositiossa on euro, jonka osuus on lähes 100 prosenttia (lähes 

100) konsernin korkoriskiposition alaisista varoista ja veloista. Valuuttajohdannaiset eivät sisälly korkoriskipositioon. Korkoriskin 

hallitsemiseksi lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkosidonnaisuutta on muokattu 

myös johdannaisinstrumenteilla. Konserni on soveltanut IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa korkojohdannaisiinsa. 

Konsernin käyttämät korkojohdannaiset on määritelty rahavirran suojausinstrumenteiksi.  
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Korkoriskiä seurataan ja hallitaan korkovirtariskinä sekä hintariskinä. Korkovirtariskiä tarkastellaan laskemalla nettokorkokustannusten 

nousu seuraavan 12 kuukauden aikana koron noustessa yhden prosenttiyksikön. Hintariskillä ei ole tulosvaikutusta. Konsernin 

velkaposition keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 31.12.2012 oli 2,0 vuotta (2,3). 

 

IFRS 7 -standardin mukainen rahoitusinstrumenteista johtuva herkkyys korkoriskille 

Korkoherkkyyttä on tarkasteltu + 1 prosenttiyksikön korkotason muutoksella markkinakoroissa ja sen vaikutusta konsernin tulokseen ja 

omaan pääomaan. Vaikutus tulokseen muodostuu korkovirtariskistä ja hintariskistä. Laskelmassa on mukana kaikki konsernin 

korolliset erät. Herkkyystarkastelussa ei ole huomioitu verojen vaikutusta.  

 
Herkkyys korkoriskille 31.12.2012 31.12.2011 

M€ 
Tulos 

Oma 
pääoma 

Tulos 
Oma 

pääoma 

+ 1 %-yksikön muutos markkinakorossa -2,3 -0,2 -2,5   

 

Hyödykehintariskit 

Konsernissa käytettäviin raaka-aineisiin liittyy hintariskejä. Näistä toimivilla johdannaismarkkinoilla suojataan sinkin hintariskiä. 

Suojaus toteutetaan johdannaissopimuksilla. Ruukki Metals -divisioona vastaa sinkin hintariskin hallinnasta ja suojauksen käytännön 

toteutus hoidetaan konsernin rahoitustoiminnossa. Sinkin hankinnan riskipolitiikan mukaisesti Ruukki Metals suojaa seuraavan 12 

kuukauden sinkkiostoja 30–100 prosentin suojausasteella. Vuoden 2012 Ruukin sinkkiostot olivat noin 31 700 tonnia. 

 

Ruukki Metals käyttää teräksen valmistuksessa raaka-aineena erikoisraskasta pohjaöljyä. Erikoisraskaan pohjaöljyn hankinnan 

rahavirtoja suojataan polttoöljyjohdannaisilla 12 kuukauden suojaushorisontilla suojausasteen vaihdellessa 85-15 prosentin välillä. 

Vuonna 2012 Ruukki osti erikoisraskasta pohjaöljyä 113 000 tonnia. 

 

Rautaruukki konserni on yksi Suomen suurimmista sähkönkäyttäjistä. Konsernin eniten sähköä käyttävät tuotantoyksiköt sijaitsevat 

Suomessa. Eniten sähköä kuluu Raahen ja Hämeenlinnan tehtailla. Konsernin sähkön käyttö oli vuonna 2012 yhteensä noin 1,2 TWh 

(1,3). Sähkön käytöstä noin 40 prosenttia on omaa tuotantoa Suomessa ja loput ostosähköä. Tuotannon prosessikaasut 

hyödynnetään omassa sähkötuotannossa Raahen terästehtaalla. Suurin osa konsernin pohjoismaisesta ostosähkön tarpeesta 

hankitaan keskitetysti. Sähkön hintariskin hallinnan tavoitteena on rajoittaa sähkön hinnan vaihtelusta syntyvää volatiliteettia konsernin 

kassavirroissa ja tuloksessa. Sähkösuojaukset tehdään pääsääntöisesti vakiomuotoisilla, markkinoilla noteeratuilla johdannaistuotteilla 

sekä kiinteäehtoisilla sähköntoimitussopimuksilla. Myös sähkön hintariskiä hallitaan konsernissa keskitetysti. Ruukin sähkön 

hintariskin hallinnassa suojaushorisontti on kuluva vuosi sekä seuraavat 5 kalenterivuotta. 

 

Konserni soveltaa IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa sekä sinkki- että sähköjohdannaisiinsa. Rautaruukki aloitti 1.1.2012 

IAS 39 suojauslaskennan vaatimukset täyttävän rahavirtojen suojauksen koskien erikoisraskaan pohjaöljyn ostoja. Konsernin 

käyttämät sinkki-, sähkö- ja raskas polttoöljyjohdannaiset on määritelty kassavirran suojausinstrumenteiksi. Suojaussopimuksen 

solmimishetkellä dokumentoidaan suojausinstrumentin ja kohteen välinen yhteys. Suojauksen tehokkuutta arvioidaan sekä 

suojaussuhteen alkaessa että suojaussuhteen olemassaoloaikana vuosineljänneksittäin. Tehokas osuus käyvän arvon muutoksista 

niiden johdannaisten osalta, jotka on määritelty ja täyttävät tulevan rahavirran suojauksen edellytykset, kirjataan muihin laajan 

tuloksen eriin. Tehoton osuus käyvän arvon muutoksista kirjataan hankinnan ja valmistuksen kuluihin. Suojausten tehokkaan osan 

realisoitunut tulos kirjataan myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin oikaisuna sille kaudelle, jolloin suojattava kohde vaikuttaa tulokseen. 

 

Rahoitusinstrumenteista aiheutuva IFRS 7-standardin tarkoittama herkkyys hyödykehintariskeille 

Herkkyystarkastelussa on arvioitu +/- 10 prosentin sähkön ja sinkin hintatason muutoksen vaikutusta konsernin tulokseen ja omaan 

pääomaan. Tarkastelun kohteena ovat johdannaissopimukset. Herkkyystarkastelussa ei ole huomioitu verojen vaikutusta.  

 
Herkkyys hyödykehintariskille 31.12.2012 31.12.2011 

M€ 
Tulos 

Oma 
pääoma 

Tulos 
Oma 

pääoma 

+/-10 % muutos sähkön hinnassa +/-0 +7,0/-7,0 +/-0 +6,3/-6,3 

+/-10 % muutos sinkin hinnassa                +/-0 +1,7/-1,7 +/-0 +1,7/-1,7 

+/-10 % muutos raskaan polttoöljyn hinnassa +/-0 +1,6/-1,6     

 

Likviditeettiriski 

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan, että konsernin rahoitusvarat ja lainanottomahdollisuudet eivät riitä kattamaan liiketoiminnan tulevia 

tarpeita tai että tarvittavan varainhankinnan kustannukset ovat poikkeuksellisen korkeat. Konsernin rahoitustoiminto vastaa keskitetysti 

maksuvalmiudesta ja sen suunnittelusta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi pyritään lainojen tasapainoiseen maturiteettijakaumaan 

sekä hyödyntämään erilaisia rahoituslähteitä. Konsernin rahoituspolitiikassa on määritelty, että pankkeja sitovien käyttämättömien 
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luottolimiittien määrän on oltava vähintään seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvän velan suuruinen. Lisäksi 12 kuukauden 

jälkeen erääntyvien ulkoisten lainojen painotettu maturiteetti tulee olla vähintään 3 vuotta. Konsernin pitkäaikaisen lainakannan 12 

kuukauden jälkeen jäljellä oleva maturiteetti vuoden lopussa oli 4,6 vuotta (5,5).  

 

Konserni on määritellyt riittävän maksuvalmiusvarannon. Siihen luetaan kassavarat ja likvidit sijoitukset sekä pankkeja sitovat 

käyttämättömät luottolimiitit ja nostamattomat lainat vähennettynä lyhytaikaisilla luotoilla. Maksuvalmiusvarannon katsotaan olevan 

riittävä, kun se kattaa seuraavien 12 kuukauden arvioidun nettokassavirran mukaan luettuna erääntyvät pitkäaikaiset lainat. 

Maksuvalmiuden turvaamiseksi konsernilla oli vuoden lopussa 510 miljoonan euron (475) edestä pankkeja sitovia luottolupauksia, 

jotka olivat kokonaan käyttämättömänä. Konsernilla on tililimiittejä yhteensä noin 65 miljoonaa euroa (73). Konsernilla on lisäksi ei-

sitovia luottolimiittejä yhteensä 75 miljoonaa euroa (75) pankeista sekä 350 miljoonan euron (350) yritystodistusohjelma, josta vuoden 

lopussa oli käyttämättömänä 162 miljoonaa euroa (98). Alla olevissa taulukoissa on esitetty rahoitusvelkojen erääntymiset. 

 
Konsernin rahoitusvelkojen erääntymisajat 31.12.2012 

M€ Valuutta 2013 2014 2015 2016 2017 2018- Yhteensä 
% laina-

kannasta 

Joukkovelkakirjalainat EUR 150 150 15 % 

Lainat rahoituslaitoksilta EUR 44 52 51 44 32 155 377 37 % 

CNY 8 8 1 % 

USD 1 1 0 % 

Eläkelainat EUR 5 5 5 3 19 2 % 

SEK 1 1 0 % 

Yritystodistukset EUR 188 188 18 % 

Rahoitusleasingvelat EUR 6 6 4 5 4 15 41 4 % 

Muut lainat EUR 1 1 0 % 

Ostovelat EUR 246           246 24 % 

499 213 61 52 36 171 1 032 100 % 

Sopimuksen mukaiset korkovirrat 31.12.2012 voimassa olevien korkojen mukaisesti  

M€ EUR 23 20 10 8 6 11 

 
Konsernin rahoitusvelkojen erääntymisajat 31.12.2011 

M€ Valuutta 2012 2013 2014 2015 2016 2017- Yhteensä 
% laina-

kannasta 

Joukkovelkakirjalainat EUR 150 150 15 % 

Lainat rahoituslaitoksilta EUR 26 40 46 46 39 173 370 36 % 

HUF 0 0 0 % 

CNY 7 7 1 % 

USD 1 1 0 % 

Eläkelainat EUR 5 5 5 5 3 24 2 % 

SEK 1 1 0 % 

Yritystodistukset EUR 252 252 24 % 

Rahoitusleasingvelat EUR 7 6 6 4 4 17 45 4 % 

Ostovelat EUR 246           246 24 % 

544 51 208 55 46 192 1 095 100 % 

Sopimuksen mukaiset korkovirrat 31.12.2011 voimassa olevien korkojen mukaisesti  

M€ EUR 26 23 20 10 8 18 

 

 

Luotto- ja vastapuoliriskit 

 

Luottoriskit 

Konsernin taloustoiminto vastaa luottoriskien hallinnasta, prosesseista sekä ohjeistuksesta ja raportoinnista. Keskeisimmät luotolla 

myynnin periaatteet on määritelty yhtiön johdon toimesta. Käytännön luotonvalvontaa tukemaan on laadittu luottopolitiikat 

maantieteellisesti, alueellisesti tai tytäryhtiöittäin. Asiakkaiden luottoraja- ja luottoriskipäätökset tehdään hallituksen päättämien 

valtuuksien mukaisesti, ja merkittävimmät riskit arvioidaan yhtiön johdon toimesta. Konsernin johdolle raportoidaan kuukausittain 

luottoriskistä ja toimintaympäristön muutoksista. Samalla analysoidaan yksityiskohtaisesti merkittävimmät riskit sekä konsernin 

kannalta että divisioonakohtaisesti. 

 

Rautaruukki Oyj Tilinpäätös 2012 67



Rautaruukin myyntisaamisten luottoriskin hallinnan peruslähtökohta on, että jokaisella asiakkaalla on erikseen päätetty luottoraja. 

Luotolla myynnin periaatteiden mukaisesti luottorajan ylittävä myynti ei ole sallittua. Yhtiön ensisijainen riskienhallintakeino on 

luottovakuutus ja konsernin luotolla myynnin periaatteiden mukaisesti kaikki myyntisaatavat pyritään vakuuttamaan. Riskiä 

vähentävinä tekijöinä otetaan huomioon myös pankkitakaukset ja muut vastaavat vakuudet kuten ennakko- ja käteismaksut sekä 

pankin vahvistamat remburssit ja vientiperittävät. Asiakkaille annetaan myös takauksia maksettuja ennakkomaksu- tai muita 

velvoitteita vastaan joko emoyhtiön tai tytäryhtiön toimesta. Näissä tapauksissa emoyhtiö takaa tarvittaessa tytäryhtiöiden vastuita 

loppuasiakkaille tai tytäryhtiön pankille. Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden 

lopussa. Rahoitusvarat luokittain ovat eriteltynä liitetiedossa 32 Rahoitusvarat ja -velat luokittain. 

 

Rautaruukilla ei ole merkittäviä myyntisaamisten riskikeskittymiä, sillä myynti on jakautunut laajalle asiakaskunnalle eikä yksittäinen 

asiakas tai asiakasryhmä muodostu konsernin kannalta merkittäväksi. Merkittävä osa myyntisaatavista on vakuutettu ja 

vakuuttamattomien saatavien määrä on vuoden aikana vähentynyt. Luottotappioita kirjattiin tilikauden aikana 5 miljoonaa euroa (3), 

joka on 0,18 prosenttia (0,10) liikevaihdosta. Tappiot jakaantuivat konsernissa useammalle tytäryhtiölle, joten yksittäiset tappiot eivät 

olleet tytäryrityksille merkittäviä. Epävarmojen saamisten määrä väheni tilikauden aikana 3 miljoona euroa, eli luottotappioiden sekä 

epävarmojen saamisten osuus yhteenlaskettuna olivat tulosvaikutukseltaan edellisvuoden tasoa. Erääntyneiden osuus 

myyntisaamisten kokonaismäärästä nousi 25 prosenttiin (20). Alle seitsemän päivää erääntyneenä olleet saatavat muodostivat 

valtaosan erääntyneiden saamisten määrästä, mikä selittyy suurelta osin useamman pyhäpäivän osuminen loppuvuoteen, sekä 

ajasta, joka kuluu rahoituslaitosten välisessä maksuliikenteessä ennen kuin suoritus kirjautuu yhtiön tilille. Erääntyneiden saatavien 

rakenne on lähes koko vuoden noudattanut viime vuoden vastaavaa, eli epävarmuustekijät toimintaympäristössä eivät ole olennaisesti 

vaikuttaneet myyntisaatavien rakenteeseen.  

 
Myyntisaamiset 

M€ 2012 2011 

Myyntisaamiset 270 324 

Erääntyneet     

1-30 pv 46 49 

31-60 pv 6 8 

61-90 pv 2 3 

yli 91 pv 3 5 

Erääntyneet yhteensä 57 66 

 

Tilikauden aikana tulosvaikutteisten epävarmojen saamisten määrä vähenivät 13 miljoonaan euroon. Yllä olevassa taulukossa 

epävarmat saamiset on vähennetty myyntisaamisten määrästä. 

 
Epävarmat saamiset 

M€ 2012 2011 

Epävarmat saamiset 1.1. 16 15 

Epävarmojen saamisten muutos 2 4 

Lopulliset luottotappiot -5 -3 

Epävarmat saamiset 31.12. 13 16 

    

Epävarmojen saamisten jakauma     

Erääntymättömät 0 0 

1-30 pv 0 0 

31-60 pv 0 0 

61-90 pv 0 0 

yli 91 13 15 

Yhteensä 13 16 

Rautaruukilla on hallussaan myyntisaamisiin kohdistuvia pankkitakauksia. Takausten merkitys luoton laatua parantavana eränä on 

kuitenkin pieni sillä niiden määrä on kokonaismyyntisaamisiin verrattuna vähäinen. 

 

Vastapuoliriskit 

Rahoitustoiminnasta syntyvän vastapuoliriskin minimoimiseksi sopimuksia tehdään ainoastaan alan johtavien ja hyvän 

luottokelpoisuuden omaavien rahoituslaitosten ja muiden vastapuolten kanssa. Sijoitustoiminnassa vastapuoliriskiä hallitaan 

määrittelemällä erilliset riskilimiitit vastapuolittain. Pörssin ulkopuolella olevat johdannaissopimukset toteutetaan ISDA -

puitesopimuksen tai vastaavan sopimuksen puitteissa. Rahoituksen vastapuoliriskeistä ei tilikauden aikana syntynyt menetyksiä. 
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Joulukuussa toteutuneen Fortaco-järjestelyn seurauksena Ruukilla on 72 miljoonan euron arvosta pitkäaikaisia vieraan pääoman 

ehtoisia lainasaamisia Fortaco Group Oy:ltä. Näiden arvostuksesta on lisätietoa liitetiedossa 34 Käyvän arvon hierarkia käypään 

arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja –veloista. 

 

Pääoman hallinta 

Rautaruukin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa. Pääomarakenteen 

avulla pyritään varmistamaan joustava pääsy pääomamarkkinoille riittävän rahoituksen turvaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on säilyttää 

pääoman kustannus kilpailukykyisenä verrattuna alan muihin toimijoihin. 

 

Pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti nettovelkaantumisasteella (gearing). Strategisena tavoitteena on säilyttää 

nettovelkaantumisaste noin 60 prosentissa. Konsernin osinkopolitiikkana on jakaa 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona 

osakkeenomistajille. Tavoitteena on tasaisesti kasvava osinko, jota määriteltäessä otetaan huomioon liiketoiminnan kasvun 

vaatimukset. Korolliset nettorahoitusvelat olivat vuoden 2012 lopussa 765 miljoonaa euroa (770) ja nettovelkaantumisaste oli 71,4 

prosenttia (60,4). Korollisiin nettorahoitusvelkoihin sisältyvät rahoitusvelat vähennettyinä rahavaroilla ja lyhytaikaisilla rahoitusvaroilla. 

Konsernilla on määritelty keskimääräinen pääomankustannus (WACC), jota sovelletaan pääoman allokointiin liittyvässä 

päätöksenteossa sekä pääoman käytön tehokkuuden arvioinnissa. 

 

Konsernin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, jotka ovat toimialalle tavanomaisia. Konserni on täyttänyt kaikki kovenanttien ehdot 

tilikaudella 2012 ja tilikaudella 2011.  

 
Nettovelkaantumisaste 31.12. 

M€ 2012 2011 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 533 551 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 253 297 

Rahavarat ja lyhytaikaiset rahoitusvarat 21 78 

Korolliset nettorahoitusvelat 765 770 

Oma pääoma yhteensä 1 072 1 275 

Nettovelkaantumisaste 71,4% 60,4% 
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32. Rahoitusvarat ja -velat luokittain

31.12.2012                               

M€

Käypään 
arvoon 

tulosvai-
kutteisesti 
kirjattavat 
rahoitus-

varat ja 
-velat

Lainat ja 
muut 

saamiset

Myytävis-
sä olevat 
rahoitus-

varat

Jaksotet-
tuun 

hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitus-

velat

Suojaus-
laskennan 

piirissä 
olevat 

johdan-
naiset

Tase-erien 
kirjanpito-

arvot
Käypä 

arvo

Pitkäaikaiset varat
Myytävissä olevat sijoitukset 14 14 14
Lainasaamiset 73 73 73
Muut saamiset 3 3 3

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 270 270 270
Muut saamiset 8 8 8
Johdannaissopimukset 4 1 5 5
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 0 0 0
Rahavarat 20 20 20
Kirjanpitoarvo 
arvostusluokittain 4 375 14 1 394 394

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 533 533 557
Johdannaissopimukset 9 9 9
Muut velat 18 18 18

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 253 253 253
Johdannaissopimukset 7 12 19 19
Ostovelat 246 246 246
Kirjanpitoarvo 
arvostusluokittain 7 1 050 21 1 078 1 102
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31.12.2011                               

M€

Käypään 
arvoon 

tulosvai-
kutteisesti 
kirjattavat 
rahoitus-

varat ja 
-velat

Lainat ja 
muut 

saamiset

Myytävis-
sä olevat 
rahoitus-

varat

Jaksotet-
tuun 

hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitus-

velat

Suojaus-
laskennan 

piirissä 
olevat 

johdan-
naiset

Tase-erien 
kirjanpito-

arvot
Käypä 

arvo

Pitkäaikaiset varat
Myytävissä olevat sijoitukset 13 13 13
Lainasaamiset 1 1 1
Johdannaissopimukset 0 0 0
Muut saamiset 4 4 4

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 324 324 324
Muut saamiset 7 7 7
Johdannaissopimukset 5 17 22 22
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 37 37 37
Rahavarat 41 41 41
Kirjanpitoarvo 
arvostusluokittain 5 413 13 17 448 448

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 551 551 559
Johdannaissopimukset 7 7 7
Muut velat 14 14 14

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 297 297 297
Johdannaissopimukset 4 8 12 12
Ostovelat 246 246 246
Kirjanpitoarvo 
arvostusluokittain 4 1 109 15 1 127 1 136
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<1 
vuosi

1-5 
vuotta

>5 
vuotta

Yhteen-
sä

<1 
vuosi

1-5 
vuotta

>5 
vuotta

<1 
vuosi

1-5 
vuotta

>5 
vuotta

31.12.2012
Sinkkijohdannaiset

Termiinit, tonneja 10 500 10 500 1 0

Raskas 
polttoöljyjohdannaiset

Termiinit, tonneja 35 000 35 000 0 0
Sähköjohdannaiset

Termiinit, GWh 613 1 148 96 1 858 0 0 -4 -8 -1
Valuuttajohdannaiset

  Termiinit 141 141 0 -4
  Optiot
      Ostetut 96 96 0
      Myydyt 90 90 -3

Korkojohdannaiset 30 30 0

31.12.2011
Sinkkijohdannaiset

Termiinit, tonneja 12 000 12 000 0 -2
Sähköjohdannaiset

Termiinit, GWh 476 956 166 1 598 0 0 -5 -6 -1

Valuuttajohdannaiset
  Termiinit 230 230 15 0
  Optiot
      Ostetut 27 27 1
      Myydyt 25 25 0

<1 
vuosi

1-5 
vuotta

>5 
vuotta

Yhteen-
sä

<1 
vuosi

1-5 
vuotta

>5 
vuotta

<1 
vuosi

1-5 
vuotta

>5 
vuotta

31.12.2012
Valuuttajohdannaiset

Termiinit 417 10 427 3 0 -5 0
Optiot

Ostetut 90 90 0
Myydyt 99 99 0

31.12.2011
Valuuttajohdannaiset

Termiinit 283 4 -2
Optiot

Ostetut 120 1
Myydyt 240 -1

Konsernilla ei ollut merkittäviä kytkettyjä johdannaisia 31.12.2012 eikä 31.12.2011. 

33. Johdannaissopimukset

Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa

Nimellismäärä
Voimassaoloaika

Rahavirran suojaukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa

Käypä arvo, M€

Rahavirtoja suojaavien johdannaisten realisoitumaton tulos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin siltä osin, kun suojaus 
on tehokas. Muut käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Ennustettujen suojauksen kohteena olevien 
kassavirtojen arvioidaan toteutuvan samalla ajanjaksolla kuin yllä eritellyt johdannaiset. Suojauslaskennan piirissä 
olevista johdannaisista tuloslaskelmaan ei kirjattu tehottomuutta vuonna 2012 (vuonna 2011 noin miljoona euroa). 

Positiivinen

Nimellismäärä, M€ Käypä arvo, M€
Voimassaoloaika Positiivinen Negatiivinen

Negatiivinen
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2012 2011

M€ Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Käypään arvoon arvostetut varat
Valuuttajohdannaiset 5 5
Valuuttajohdannaiset (rahavirran suojaus) 4 4 16 16
Hyödykejohdannaiset (rahavirran suojaus) 0 0

Sähkö 0 0 0 0
Raskas polttoöljy 0 0
Sinkki 1 1 0 0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat sijoitukset 0
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 72 72
Myytävissä olevat sijoitukset 14 14 13 13
Varat yhteensä 5 86 91 21 13 34

Käypään arvoon arvostetut velat
Valuuttajohdannaiset -6 -6 -4 -4
Valuuttajohdannaiset (rahavirran suojaus) -7 -7 -1 -1
Hyödykejohdannaiset (rahavirran suojaus) 0

Sähkö -13 -13 -11 -11
Raskas polttoöljy 0 0
Sinkki 0 0 -2 -2

Velat yhteensä -26 -26 -18 -18

34. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -
veloista

Fortaco -järjestelyn seurauksena joulukuussa 2012 Ruukki tuli Fortaco Group Oy:n osakkaaksi, ja Ruukilla on oman  
pääoman ehtoisia instrumentteja ja pitkäaikaisia lainasaamisia Fortaco Group Oy:ltä. Nämä Ruukin Fortacoon liittyvät 
sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Ruukin omistusosuus Fortaco Group Oy:n osakepääomasta on 19,0 prosenttia. 
Fortaco -sijoituksiin liittyvä liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta vertaamalla Fortacon liiketoiminnan nettovarojen 
kerrytettävissä olevia rahamääriä (sisältäen liikearvon) Ruukin Fortacoon tehtyjen sijoitusten hankintamenoihin 
kokonaisuutena. Kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvon perusteella diskontattuja rahavirtoja käyttäen.
Käyttöarvon määrittämisessä käytetyt keskeiset oletukset ovat johdon määrittelemiä. Merkittävimpiä oletuksia olivat oletukset 
Fortacon markkina-aseman odotetusta kehittymisestä, kapasiteetin käyttöasteen kehittymisestä sekä järjestelyllä 
saavutettavista synergiaeduista ja kustannussäästöistä. Laskelmissa käytetyt rahavirrat perustuvat Fortaco Group Oy:n 
omistajien hyväksymiin liiketoimintasuunnitelmiin. Diskonttokorkona käytettiin Ruukki Engineering divisioonalle määritettyä 
diskonttokorkoa, joka oli 7,09 prosenttia (verojen jälkeen). Tilinpäätöspäivänä kerrytettävissä olevien rahamäärien todettiin 
ylittävän kyseessä olevien omaisuuserien kirjanpitoarvot.

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritellään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan 
pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvon menetelmällä, joka 
perustuu tilikauden päättymispäivän markkinainformaatioon. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä 
julkisesti noteerattuja markkinahintoja. Muiden kuin johdannaissopimusten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska 
diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen sopimusten maturiteetti huomioon ottaen.

Tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuus- tai velkaerien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

Tason 3 rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin, vaan merkittävältä osin 
johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa. Se hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon 
arvostettu erä on luokiteltu, on määritetty alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Johdannaisten käyvän arvon 
määrittämiseen käytetyt diskonttauskorot olivat välillä 0,3-6,2 prosenttia. 

Tason 2 käypien arvojen määrittämisessä on käytetty yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot perustuvat 
merkittäviltä osin todennettaviin markkinahintoihin. 
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35. Hankitut liiketoiminnot

Vuosi 2012

Plåtleverantören

M€

Yhdistämisessä 
kirjatut käyvät 

arvot

Kirjanpitoarvot 
ennen 

yhdistämistä

Hankittujen yritysten varat ja velat
Pitkäaikaiset varat 1 0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 1

Myynti- ja muut saamiset 2 2

Rahavarat 0 0

Varat yhteensä 4 3

Pitkäaikaiset velat
Korolliset 1 1

Muut 0 0

Lyhytaikaiset velat
Korolliset
Muut 2 1

Velat yhteensä 2 2

Nettovarat 2 1

Hankintameno 2

Liikearvo 0

Rahana maksettu kauppahinta -2

Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0

Rahavirtavaikutus -2

Vuosi 2011

36. Myydyt liiketoiminnot

Vuosi 2012

Fortaco järjestely

Rautaruukki osti Plåtleverantören i Stockhom AB:n osakekannan kesäkuussa 2012. Yritysosto laajentaa 
ammattirakentajille tarkoitettua Ruukki Express -ketjua Ruotsissa, ja sen tavoitteena on parantaa kattotuotteiden 
saatavuutta ja kehittää yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Plåtleverantören on teräs- ja muiden kattotarvikkeiden myyjä, 
joka on toiminut alalla lähes 20 vuotta. Se on myös yksi johtavista teräskattotarvikkeiden jakelijoista Tukholman 
alueella. Yrityksen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 7 miljoonaa euroa. Yhtiöt on konsolidoitu tytäryhtiöinä 1.7.2012 
alkaen. Alla esitetyt luvut sisältävät tiedot ruotsalaisten Plåtleverantören i Stockhom AB ja sen tytäryhtiön 
Plåtleverantören i Södertälje AB hankinnoista.

Rautaruukki Oyj (Ruukki) ja CapManin hallinnoimat rahastot (CapMan) sopivat 16.10.2012 yhdistävänsä Komas Group 
Oy:n (Komas) ja Ruukki Engineering -divisioonan yksiköitä uudeksi Fortaco-nimiseksi yhtiöksi. Järjestely saatettiin 
päätökseen 27.12.2012. Yhtiö muodostettiin yhteensopivista, toisiaan täydentävistä Ruukin ja Komasin yksiköistä. 
Fortacoon siirtyivät Ruukki Engineeringin yksiköt Jászberény (Unkari), Wroclaw (Puola) ja Holíc (Slovakia) sekä 
Kurikka, Sepänkylä ja Kalajoen komponenttiliiketoiminta. Järjestelyssä Ruukki luovutti Ruukki Tisza Zrt:n ja Ruukki 
Slovakia s.r.o.:n osakkeet sekä Wroclawin, Kurikan, Sepänkylän ja Kalajoen komponenttiliiketoiminnan nettovarat ja sai 
vastineeksi 6 miljoonan euron arvosta osakkeita, 14 miljoonan euron arvoisen automaattisesti osakkeiksi vaihtuvan 
velkakirjan sekä 72 miljoonaa euroa erilaisia velkainstrumentteja. 

Vuonna 2011 ei tapahtunut yrityshankintoja.
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Yhtiöiden ja liiketoimintojen luovutuksen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan:
M€ 2012
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 50
Liikearvo 25
Muut aineettomat hyödykkeet 3
Vaihto-omaisuus 20
Laskennalliset verosaamiset 2
Myynti- ja muut saamiset 1
Rahavarat 5
Ostovelat ja muut velat -13
Varaukset 0
Varat ja velat yhteensä 93

Rahana saatu vastike
Luovutettujen yksiköiden rahavarat -5
Rahavirtavaikutus -5

Saatu vastike
19,0% osuus Fortaco Group Oy:n osakkeista ja vaihtovelkakirjalaina 20
Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit 73

Voitto luovutuksesta 2
Esitetty:
Hallinnon kuluissa -3
Muissa liiketoiminnan tuotoissa 5

Vuosi 2011

Mo i Rana

Mo i Ranan yksikön varat ja velat 31.12.
M€ 2011
Varat
Vaihto-omaisuus 1
Laskennalliset verosaamiset 12
Myynti- ja muut saamiset 0
Rahavarat 0
Varat yhteensä 14

Velat
Ostovelat ja muut korottomat velat 1
Varaukset 4
Velat yhteensä 5

Syyskuussa 2010 päätettiin, että Ruukki Engineering -segmenttiin laivanrakennusprofiileja ja tuulivoimalatornien laippa-
aihioita valmistavasta Mo i Ranan tehtaasta luovutaan, ja siihen liittyvät varat ja velat arvostettiin kirjanpitoarvoon tai sitä 
alempaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla, ja siirrettiin taseessa erilleen konsernin 
muista varoista ja veloista. Samassa yhteydessä yksikkö luokiteltiin luovutettavien erien ryhmään. Yksikkö ei edustanut 
merkittävää liiketoimintaa tai maantieteellistä toiminta-aluetta, joten se ei täyttänyt lopetetun toiminnon kriteereitä. Mo i 
Ranan yksikön myynti toteutui maaliskuussa 2012 ja sen varat ja velat siirrettiin pois myytävänä olevista varoista ja 
veloista. Myynnistä aiheutui 3 miljoonaa euroa kuluja.

37. Oikeudenkäynnit ja muut vireillä olevat oikeudelliset tapahtumat

Rautaruukkia vastaan on vireillä eri puolilla maailmaa eri perusteisiin nojaavia oikeudellisia vaateita ja erimielisyyksiä. 
Johdon arvion mukaan näiden oikeudenkäyntien, vaateiden ja erimielisyyksien lopputuloksella ei tule olemaan 
olennaisen haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Rautaruukki on myös itse esittänyt oikeudellisia 
vaateita tai on kantajana eri perusteisiin nojaavissa erimielisyyksissä.
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut  
2012 2011 2010 2009 2008

Liikevaihto M€ 2 796 2 798 2 415 1 950 3 851
Liikevoitto M€ -99 22 -12 -323 568
% liikevaihdosta % -3,5 0,8 -0,5 -16,6 14,7
Tulos ennen veroja M€ -137 -12 -74 -359 548
% liikevaihdosta % -4,9 -0,4 -3,1 -18,4 14,2
Tilikauden tulos M€ -116 -10 -79 -275 406
% liikevaihdosta % -4,1 -0,4 -3,3 -14,1 10,5
Sijoitetun pääoman tuotto % -4,8 1,3 -0,3 -14,2 25,6
Oman pääoman tuotto % -9,9 -0,8 -5,4 -15,9 20,7
Omavaraisuusaste % 45,5 48,5 55,3 59,9 65,9
Nettovelkaantumisaste % 71,4 60,4 44,7 22,3 7,9
Korolliset nettorahoitusvelat M€ 765 770 621 336 155
Liiketoiminnan nettorahavirta M€ 169 114 -64 182 382
Bruttoinvestoinnit * M€ 97 179 173 161 229
% liikevaihdosta % 3,5 6,4 7,2 8,2 6,2
Tutkimus- ja kehitysmenot M€ 26 29 27 29 27
% liikevaihdosta % 0,9 1,0 1,1 1,5 0,7
Korkokulut, netto M€ 35 32 29 26 11
% liikevaihdosta % 1,2 1,1 1,2 1,3 0,3
Taseen loppusumma M€ 2 381 2 657 2 539 2 532 2 983
Henkilöstö keskimäärin 11 214 11 821 11 693 12 664 14 953

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, EPS, perus € -0,83 -0,07 -0,57 -1,98 2,93
 - laimennettu € -0,83 -0,07 -0,57 -1,98 2,93
Oma pääoma/osake € 7,70 9,17 9,99 10,85 14,04
Osinko/osake ** € 0,20 0,50 0,60 0,45 1,35
Osinko/tulos ** % neg. neg. neg. neg. 46,1
Hinta/voitto-suhde, P/E neg. neg. neg. neg. 4,2
Osakkeiden vaihto 1 000 kpl 151 014 200 241 182 131 189 371 251 096
% osakkeiden määrästä % 108 143 129 136 181
Osakkeiden vaihto M€ 991 2 280 2 712 2 752 5 530

Osakkeen vaihdon volyymilla painotettu 
keskikurssi € 6,54 11,23 14,48 14,53 22,03
Osakkeen alin kurssi vuoden aikana € 4,60 5,91 11,62 11,06 9,51
Osakkeen ylin kurssi vuoden aikana € 9,49 18,77 17,78 18,14 34,77

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimäärä 1 000 kpl 138 893 138 862 138 864 138 846 138 746
 - laimennettu 1 000 kpl 138 930 138 907 138 864 138 846 138 773

Osakkeiden osakeantioikaistu määrä 31.12. 1 000 kpl 140 285 140 285 140 285 140 285 140 255
 - ilman omia osakkeita 1 000 kpl 138 893 138 862 138 862 138 864 138 789
 - laimennettu 1 000 kpl 138 930 138 907 138 862 138 864 138 824
Osakkeen pörssikurssi tilinpäätöspäivänä € 5,96 7,12 17,51 16,14 12,16
Osakekannan markkina-arvo 31.12. M€ 836 998 2 456 2 264 1 706
Efektiivinen osinkotuotto ** % 3,4 7,0 3,4 2,8 11,1

* Bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
** Vuodelta 2012 hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti laskettuna
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
tulos ennen veroja + rahoituskulut +/- kurssierot
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden alun ja lopun keskiarvo)

tulos ennen veroja - tuloverot
oma pääoma (tilikauden alun ja lopun keskiarvo) 

oma pääoma
taseen loppusumma - saadut ennakot

korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma

Korolliset nettorahoitusvelat = rahoitusvelat - rahavarat ja lyhytaikaiset rahoitusvarat

emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai tappio
kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo

emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai tappio
kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilipäätöspäivänä

tilikauden osingonjako
osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

osinko/osake
tulos/osake

osinko/osake
tilikauden päätöskurssi

tilikauden päätöskurssi
tulos/osake

osakkeen vaihto tilikauden aikana
osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä

osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
osakkeen kappalemääräinen kokonaisvaihto

Osakekannan markkina-arvo =
osakkeiden laimentamaton kokonaismäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden 
päätöskurssi

Henkilöstö keskimäärin =
henkilöstön määrä kunkin kuukauden lopussa lasketaan yhteen ja näin 
saatu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä

Sijoitetun pääoman tuotto, % = x 100

Oman pääoman tuotto, % = x 100

Omavaraisuusaste, % = x 100

Nettovelkaantumisaste, % = x 100

Tulos/osake (EPS) =

Tulos/osake (EPS), laimennettu =

Oma pääoma/osake =

Osinko/osake =

Osinko/tulos, % = x 100

Efektiivinen osinkotuotto, % = x 100

Osakkeen vaihdon volyymilla 
painotettu keskikurssi

=

Hinta/voittosuhde (P/E) =

Osakkeiden vaihdon kehitys, % = x 100
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€ Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO 2 733 352 276,87

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden vaihto-omaisuuden muutos 139 961 972,40

Valmistus omaan käyttöön 626 529,04 4 422 078,21

Liiketoiminnan muut tuotot 3 55 321 239,86 52 701 045,88

Materiaalit ja palvelut 4 -3 519 376,15 -585 595 169,12

Henkilöstökulut 5 -30 545 213,03 -136 762 674,72

Poistot ja arvonalentumiset 6 -4 472 020,57 -39 017 964,88

Liiketoiminnan muut kulut 7 -55 150 201,98 -122 765 019,01

-93 686 811,73 -884 140 827,73

LIIKEVOITTO -37 739 042,83 46 296 545,63

Rahoitustuotot ja -kulut 8

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 53 074 264,54 12 956 119,61

Muut korko- ja rahoitustuotot 68 147 753,65 71 597 681,51

Arvonalentumiset -50 317 436,21 -172 651,52

Korkokulut ja muut rahoituskulut -71 775 347,95 -74 905 739,50

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -870 765,97 9 475 410,10

Tulos ennen satunnaisia eriä -38 609 808,80 55 771 955,73

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 9 14 475 195,45

Satunnaiset erät yhteensä 14 475 195,45

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -24 134 613,35 55 771 955,73

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 434 261,85 1 427 162,59

Tulos ennen veroja -23 700 351,50 57 199 118,32

Välittömät verot 10 

Aikaisempien tilikausien verot -558 358,70 115 249,11

TILIKAUDEN TULOS -24 258 710,20 57 314 367,43

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätös
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Emoyhtiön tase (FAS)
€ Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 11

Aineettomat oikeudet 1 279 621,51 1 629 700,97
Muut pitkävaikutteiset menot 5 075 415,75 5 862 604,03
Ennakkomaksut 752 459,57 2 538 696,39

7 107 496,83 10 031 001,39
Aineelliset hyödykkeet 12

Maa- ja vesialueet 1 710 503,27 2 028 248,87
Rakennukset ja rakennelmat 4 397 426,04 4 228 572,56

1 078 635,74 1 456 927,96
61 121,76 141 996,02

7 247 686,81 7 855 745,41
Sijoitukset 13

Osuudet saman konsernin yrityksissä 814 082 495,56 856 411 593,71
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 19 965 127,72 201 825,51
Muut osakkeet ja osuudet 8 879 506,84 8 069 721,90

842 927 130,12 864 683 141,12

Pysyvät vastaavat yhteensä 857 282 313,76 882 569 887,92

Saamiset
Pitkäaikaiset

Myyntisaamiset
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 783 994 484,14 889 731 854,82
Muut lainasaamiset 14 73 172 590,82 810 375,00

857 167 074,96 890 542 229,82
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 613 540,15 443 840,60
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 15 15 541 551,75 8 009 495,01
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 16 22 030,24
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 66 505 240,97 40 621 580,32
Muut saamiset 4 343 026,57 6 306 095,84
Siirtosaamiset 17 1 135 523,43 2 691 355,41

88 160 913,11 58 072 367,18
Saamiset yhteensä 945 327 988,07 948 614 597,00

Rahat ja pankkisaamiset 50 000,00 37 928 554,15

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 945 377 988,07 986 543 151,15

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 802 660 301,83 1 869 113 039,07

Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
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Emoyhtiön tase (FAS)
€ Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011

VASTATTAVAA

Oma pääoma 18
Osakepääoma 238 485 222,50 238 485 222,50
Ylikurssirahasto 219 894 162,61 219 894 162,61
Edellisten tilikausien voitto 468 517 723,48 480 496 899,96
Tilikauden tulos -24 258 710,20 57 314 367,43

902 638 398,39 996 190 652,50

Tilinpäätössiirtojen kertymä 19
Poistoero 926 977,19 1 361 239,04

Pakolliset varaukset 20
Eläkevaraukset 16 195 442,14 16 192 556,23
Muut pakolliset varaukset 134 707,74 90 000,00

16 330 149,88 16 282 556,23

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 21

Joukkovelkakirjalainat 149 654 154,04 149 481 770,97
Lainat rahoituslaitoksilta 332 663 838,66 342 085 355,17
Eläkelainat 13 333 333,38 18 666 666,70
Velat saman konsernin yrityksille 899 742,01 790 596,14

496 551 068,09 511 024 388,98

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen

Lainat rahoituslaitoksilta 39 484 114,79 21 377 173,35
Eläkelainat 5 333 333,32 5 333 333,32
Velat saman konsernin yrityksille 31 487 334,51 8 782 327,19
Muut velat 280 144 673,20 281 493 669,08

356 449 455,82 316 986 502,94
Koroton

Saadut ennakot
Ostovelat 4 737 878,13 7 149 659,71
Velat saman konsernin yrityksille 23 972 848,52 2 494 863,79
Siirtovelat 24 17 000 865,16 13 321 781,97
Muut velat 7 052 660,65 4 301 393,91

29 764 252,46 27 267 699,38

Vieras pääoma yhteensä 882 764 776,37 855 278 591,30

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 802 660 301,83 1 869 113 039,07

Rautaruukki Oyj Tilinpäätös 2012 80



Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
t€ 2012 2011

Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä -24 135 55 772
Oikaisut liiketoiminnan rahavirtaan * -3 613 29 900
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -27 748 85 672

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -42 378 -17 481
Vaihto-omaisuuden muutos -72 087
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 4 182 61 139
Käyttöpääoman muutos -38 197 -28 428

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -65 134 -143 873
Saadut osingot 58 550 12 956
Saadut korot 68 109 129 315
Maksetut verot -22 488
Liiketoiminnan nettorahavirta -4 442 56 130

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 498 -56 811
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 807 749
Investoinnit muihin sijoituksiin -33 756 -64 664
Luovutustulot muista sijoituksista 20 379 34 026
Investointien nettorahavirta -14 068 -86 700

Nettorahavirta ennen rahoitusta -18 510 -30 569

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti 138
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 19 633
Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman muutos 21 356 60 515
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 109 180 955
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -26 648 -107 199
Maksetut osingot -69 431 -83 317
Saadut konsernituet 5 475
Rahoituksen nettorahavirta -19 369 50 954

Rahavarojen muutos -37 879 20 384

Rahavarat tilikauden alussa 37 929 17 609
Rahavarat tilikauden lopussa 50 37 993

-37 879 20 384

* Oikaisut liiketoiminnan rahavirtaan
Suunnitelman mukaiset poistot 4 472 38 981
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 425 -3 116
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 18 452
Sijoitusten alaskirjaus 49 942 172
Saadut osingot -58 550 -12 956
Pakolliset varaukset 42 -907
Rahoitustuotot ja -kulut -18 400 7 555
Muut oikaisut 3 171

-3 613 29 900
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Emoyhtiön liitetiedot 
 
1. Laadintaperiaatteet 
 
 
Laatimisperusta 
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (FAS). Konsernitilinpäätös on laadittu IFRS:n mukaises-
ti ja käytetyt laadintaperiaatteet on kuvattu konsernin liitetiedossa 2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Emoyhtiö noudattaa 
suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisessa tilinpäätöksessään konsernin laadintaperiaatteita lukuun ottamatta alla mainittuja mer-
kittävimpiä eroja. 
 
Eläkejärjestelyt 
Emoyhtiön eläkkeet on järjestetty eläkevakuutusyhtiöiden tai eläkesäätiön kautta. Molempien järjestelyiden eläkekustannukset käsitel-
lään emoyhtiön kirjanpidossa samalla tavoin. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti eläkejärjestelyyn maksetut maksut kirjataan 
suoriteperusteisesti eläkekuluiksi tuloslaskelmaan.  
 
Pysyvät vastaavat ja poistot 
Pysyvien vastaavien arvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin.  Kuluvista pysyvistä vastaavista tehdään suunnitelman mukaiset 
poistot.  Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien arvioituun taloudelliseen käyttöikään. Hyödykkeistä tehdään 
tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta luki-
en. 
 
Aineellisten hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat: 
 
Rakennukset ja rakennelmat 10 - 40 vuotta 
Koneet ja kalustot     5 - 20 vuotta 
Atk-laitteet ja ohjelmistot   3 -  5  vuotta 
 
Aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat: 
 
Lisenssimaksut ja muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta 
Liikearvot      5 vuotta 
Päästöoikeudet     5 vuotta 
 
Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on vielä poistamatonta 
hankintamenoa pienempi, erotus kirjataan arvonalennuksena tuloslaskelmaan kuluksi. 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu pysyviin vastaaviin vaan ne kirjataan sen vuoden kuluksi, jolloin ne syntyvät. 
 
Johdannaissopimukset 
Pitkäaikaisten korollisten lainojen suojaamiseen käytettyjä koronvaihtosopimuksia ei arvosteta käypään arvoon tilinpäätöksessä. Ko-
ronvaihtosopimusten mukaiset korot on kirjattu nettomääräisenä korkokulujen oikaisuksi. Kaikki koronvaihtosopimukset ovat päätty-
neet tilikauden 2011 aikana.  
 
Tytäryhtiöiden kanssa tehtyjä johdannaissopimuksia ei arvosteta käypään arvoon tilinpäätöksessä. Johdannaisten käyvät arvot on 
esitetty liitetiedossa 26  Johdannaissopimukset.  
 
Tuloverot 
Emoyhtiölle syntyy laskennallista verosaamista ja -velkaa tappiosta, tilinpäätössiirroista, jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista. Emo-
yhtiö ei sisällytä laskennallisia verosaamisia ja -velkoja tuloslaskelmaan ja taseeseen.  
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2. Liikevaihto markkina-alueittain

t€ 2012 2011
Suomi 242 051
Muut Pohjoismaat 226 302
Itäinen Keski-Eurooppa 97 470
Venäjä ja Ukraina 23 149
Muu Eurooppa 100 639
Muut maat 43 741

733 352

3. Liiketoiminnan muut tuotot

t€ 2012 2011
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 564 573
Saadut avustukset 424 1 850
Sisäiset palveluveloitukset 53 587 49 615
Muut 746 663

55 321 52 701

4. Materiaalit ja palvelut

t€ 2012 2011
Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
Ostot tilikauden aikana 1 134 469 248
Vaihto-omaisuuden muutos 67 791
Ulkopuoliset palvelut 2 385 48 556

3 519 585 595

5. Henkilöstökulut

t€ 2012 2011
Palkat ja palkkiot 22 296 111 715
Osakepalkkiot 102 221
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet 6 572 19 142
Muut henkilösivukulut 1 575 5 685

30 545 136 763

Johdon palkat ja palkkiot
t€ 2012 2011
Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten palkkiot 357 345
Toimitusjohtajan palkat *) 772 703

*) sisältää johdon tulospalkkioita ja osakepalkkioita 116 50

Henkilöstö keskimäärin 2012 2011
Työntekijät 1 338
Toimihenkilöt 349 1 000

349 2 338

Henkilöstö 31.12. 299 373

Emoyhtiö ei ole antanut lainoja lähipiiriin kuuluville henkilöille. 

Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen vuonna 2012 olivat 772 384 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä täydelle 60 prosentin vanhuuseläkkeelle 60-vuotiaana. Yhtiön irtisanoessa 
toimitusjohtajalla on oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläke- ja palkkaedut sekä lainat lähipiiriin kuuluville henkilöille
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6. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
t€ 2012 2011
Muut aineettomat hyödykkeet 3 753 7 732
Rakennukset ja rakennelmat 330 5 975
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet 389 25 311

4 472 39 018

7. Liiketoiminnan muut kulut

t€ 2012 2011
Myyntirahdit 1 45 059
Vuokrat 2 286 9 372
Pysyvien vastaavien myyntitappiot 0 0
Muut 52 863 68 334

55 150 122 765

Tilintarkastajien palkkiot
t€ 2012 2011
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab

Lakisääteinen tilintarkastus 157 159
Muu tilintarkastus 17 80
Veroneuvonta 38 28
Muut palvelut 34 14

Muut tilintarkastusyhteisöt
Veroneuvonta 680 81
Muut palvelut 24 24

8. Rahoitustuotot ja -kulut

t€ 2012 2011
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 52 050 10 818
Osinkotuotot osakkuusyrityksiltä 960 2 135
Osinkotuotot muilta 64 3

53 074 12 956

Muut korko- ja rahoitustuotot 
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 38 233 33 465
Korkotuotot muilta 576 680
Kurssivoitot 29 340 37 453

68 148 71 598

Arvonalentumiset
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeista -50 317 -172

Korko- ja muut rahoituskulut
Korkokulut saman konsernin yrityksille -769 -843
Korkokulut muille -31 580 -30 891
Kurssitappiot -35 734 -37 705
Muut rahoituskulut muille -3 692 -5 467

-71 775 -74 906

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -870 9 476
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9. Satunnaiset tuotot

t€ 2012 2011
Saadut konserniavustukset 14 475

10. Välittömät verot

t€ 2012 2011
Aikaisempien tilikausien verot -558 115

11. Aineettomat hyödykkeet

t€ 2012 2011
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 8 225 13 861
Lisäykset 696 957
Vähennykset  ja oikaisut -783
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -6 593
Hankintameno 31.12. 8 137 8 225
Kertyneet sumu- poistot 1.1. -6 594 -9 064
Vähennysten ja oikaisujen kertyneet sumu-poistot 
Tilikauden poisto -264 -732
Kertyneiden sumu-poistojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 3 202
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 280 1 630

Goodwill
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 910
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -910
Hankintameno 31.12. 0

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 37 979 146 318
Lisäykset 2 712 7 211
Vähennykset ja oikaisut -10 -1 476
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -114 075
Hankintameno 31.12. 40 680 37 979
Kertyneet sumu- poistot 1.1. -32 116 -118 534
Vähennysten ja oikaisujen kertyneet sumu-poistot 1 305
Tilikauden poisto -3 489 -7 000
Kertyneiden sumu-poistojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 92 113
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 075 5 863

Ennakkomaksut
Jäännösarvo 1.1. 2 539 8 304
Muutokset -1 786 -1 337
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -4 428
Kirjanpitoarvo 31.12. 752 2 539

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 31.12. 7 107 10 031
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12. Aineelliset hyödykkeet

t€ 2012 2011
Maa- ja vesialueet
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 029 8 467
Lisäykset 1 121
Vähennykset ja oikaisut -319 -2 428
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -4 131
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 711 2 029

Maa-alueiden hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset 
Arvonkorotukset 1.1. 2 355
Vähennykset -2 355
Arvonkorotus 31.12. 0

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 8 880 540 308
Lisäykset 727 401
Vähennykset ja oikaisut -525 -32 332
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -499 499
Hankintameno 31.12. 9 081 8 880
Kertyneet sumu- poistot 1.1. -4 650 -285 625
Vähennysten ja oikaisujen kertyneet sumu-poistot 297 429
Tilikauden poisto -330 -5 977
Kertyneiden sumu-poistojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 286 523
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 397 4 229

Rakennusten kirjanpitoarvoihin sisältyvät arvonkorotukset 
Arvonkorotukset 1.1. 31 846
Vähennykset -31 846
Arvonkorotukset 31.12.

Koneet,  kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 23 428 2 191 600
Lisäykset 11 7 912
Vähennykset  ja oikaisut -87 -11 370
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -2 164 715
Hankintameno 31.12. 23 352 23 428
Kertyneet sumu- poistot ja arvonalennukset 1.1. -21 970 -1 605 378
Vähennysten ja oikaisujen kertyneet sumu-poistot 86 11 383
Tilikauden poisto -389 -25 308
Kertyneiden sumu-poistojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 1 597 333
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 079 1 457

t€ 2012 2011
Aktivoidut korot
Tilikaudella aktivoidut korot
Koneet ja kalusto 832
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -832
Hankintameno 31.12.
Aktivoitujen korkojen poistamaton osa
Aineettomat hyödykkeet 49
Rakennukset ja rakennelmat 159
Koneet ja kalusto 3 100
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -3 308
Kirjanpitoarvo 31.12.

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 142 75 179
Muutokset -81 40 555
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -115 592
Kirjanpitoarvo 31.12. 61 142

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 31.12. 7 248 7 856
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13. Sijoitukset

t€ 2012 2011
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Kirjanpitoarvo 1.1. 856 412 443 095
Lisäykset 46 404 450 633
Vähennykset -38 438 -34 000
Arvonalentumiset -50 296 -172
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -3144
Kirjanpitoarvo 31.12. 814 082 856 412

Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Kirjanpitoarvo 1.1. 202 6 896
Lisäykset 19 763
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -6 694
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 965 202

Muut osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo 1.1. 8 070 7 643
Lisäykset 1 100 824
Vähennykset -190 -24
Arvonalentumiset -100
Hankintamenojen siirto liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -375
Kirjanpitoarvo 31.12. 8 880 8 070

Sijoitukset yhteensä 31.12. 842 927 864 683
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Emoyhtiön omistuksessa olevat tytäryhtiöosakkeet

Tytäryritykset Maa Kotipaikka

Osuus % 
osakepääomasta 

ja äänistä

Alamentti Oy FI Alajärvi 100

LLC Ruukki Ukraine UA Kiova 99,6

Metform Oy FI Helsinki 100

OOO Ruukki Rus RU Obninsk 100

Ruukki Australia Pty Ltd AU Melbourne 100

Ruukki Bratislava s.r.o SK Bratislava 100

Ruukki Bulgaria EOOD BG Sofia 100

Ruukki Canada Inc. CA Toronto 100

Ruukki Construction Oy FI Helsinki 100

Ruukki Croatia d.o.o HR Zagreb 100

Ruukki CZ s.r.o. CZ Praha 100

Ruukki d.o.o. SI Ljubljana 100

Ruukki DOO Belgrade RS Belgrad 100

Ruukki Engineering Oy FI Helsinki 100

Ruukki France SARL FR Pariisi 100

Ruukki Holding AB SE Halmstad 100

Ruukki Holding B.V. NL Almelo 100

Ruukki Holding Danmark A/S DK Brøndby 100

Ruukki Holding GmbH DE Duisburg 100

Ruukki Hungary Kft HU Biatorbágy 100

Ruukki Insurance Ltd. GG Guernsey 100

Ruukki Istanbul Metal Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi TR Istanbul 99

Ruukki Metals (Shanghai) Co Ltd CN Shanghai 100

Ruukki Metals Oy FI Helsinki 100

Ruukki Metals Trading and Marketing India Pivate Limited IN Mumbai 99

Ruukki Stainless Steel & Aluminium Oy FI Helsinki 100

Ruukki Norge AS NO Oslo 100

Ruukki Polska Sp.zo.o PL Zyrardów 100

Ruukki Products AS EE Pärnu 100

Ruukki Romania s.r.l. RO Bolintin 100

Ruukki Spain S.L. ES Vitoria-Gasteiz 100

Ruukki Trading (Shanghai) Co Ltd CN Shanghai 100

Ruukki UK Ltd GB Solihull 100

SIA Ruukki Latvija LV Riika 100

UAB Ruukki Lietuva LT Vilna 100

Osakkuusyritykset Maa Kotipaikka

Osuus % 
osakepää-omasta 

ja äänistä

Bet-Ker Oy FI Ylivieska 44,4 

Fortaco Group Oy FI Helsinki 19,0 
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t€ 2012 2011
Fortaco Group Oy 72 283
Ovako Holdings 810 810
Muut 79

73 173 810

t€ 2012 2011
Myyntisaamiset 2 256 3 629
Muut korottomat saamiset 13 286 4 381

15 542 8 009

16. Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä

t€ 2012 2011
Myyntisaamiset 22

17. Siirtosaamiset

t€ 2012 2011
Korkosaamiset 2 0
Verosaamiset 136 683
Muut siirtosaamiset 997 2 008

1 136 2 691

18. Oma pääoma

t€ 2012 2011
Osakepääoma 1.1. ja 31.12. 238 485 238 485

Ylikurssirahasto 1.1. ja 31.12. 219 894 219 894

Arvonkorotusrahasto 1.1. 32 797
Arvonkorotusrahaston purku -32 797
Arvonkorotusrahasto 31.12. 0

Kertyneet voittovarat 1.1. 537 811 565 222
Luovutetut omat osakkeet 138 -3
Arvonkorotuksen purku -1 404
Osingonjako -69 431 -83 317
Kertyneet voittovarat 31.12. 468 517 480 497

Tilikauden tulos -24 259 57 314
Oma pääoma 31.12. 902 638 996 191

t€ 2012 2011
Jaettavissa oleva vapaa oma pääoma
Kertyneet voittovarat 468 517 480 497

+ Tilikauden tulos -24 259 57 314
= Osingonjakoon käytettävissä olevat varat 444 259 537 811

31.12.2012 yhtiön hallussa oli 1 392 470 kappaletta omia osakkeita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,4 miljoonaa 
euroa.

15. Lyhytaikaiset korottomat saamiset saman konsernin yrityksiltä

14.  Muut lainasaamiset
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Osakkeenomistajan nimi
Osuus 

osakkeista,% Osakkeita, kpl

1 Solidium Oy 39,67 55 656 599

2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2,51 3 514 322

3 OP - rahastot 1,76 2 471 910

4 Nordea - rahastot 1,46 2 048 620

5 Valtion Eläkerahasto 1,41 1 980 000

6 Rautaruukki Oyj 0,99 1 392 470

7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,95 1 332 210

8 Rumtec Holding Oy 0,65 910 000

9 E & K Rannila Oy 0,65 910 000

10 SEB Gyllenberg - rahastot 0,65 907 200

11 Odin - rahastot 0,49 691 190

12 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 0,42 596 200

13 Rautaruukin Henkilöstörahasto HR 0,40 558 528

14 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 0,36 500 000

15 Kuntien eläkevakuutus 0,35 490 854

16 Danske Invest - funds 0,33 457 245

17 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0,32 455 227

18 ABN Amro - rahastot 0,24 336 507

19 Oy Ingman Finance Ab 0,24 330 000

20 Norvestia Oyj 0,21 300 766

Hallintarekisteröidyt osakkeet 14,00 19 648 042

Muut osakkeenomistajat 31,94 44 797 535

Yhteensä 100,00 140 285 425

Osakkeenomistajat osakeomistuksen mukaan 31.12.2012

Osakkeiden lukumäärä Osakkaita, kpl % Osakkeita, kpl %

1–100 12 851 25,9 814 367 0,6

101–500 20 900 42,2 5 751 191 4,1

501-1 000 8 396 16,9 6 537 604 4,7

1 001-5 000 6 294 12,7 13 489 886 9,6

5 001-10 000 644 1,3 4 654 107 3,3

10 001-50 000 372 0,8 7 228 561 5,2

50 001-100 000 39 0,1 2 887 502 2,1

100 001-500 000 35 0,1 8 340 155 5,9

500 001+ 18 0,0 90 582 052 64,6

49 549 100,0 140 285 425 100,00

Osakkeenomistajat sektoreittain 31.12.2012 Osakkeita, kpl %

Solidium Oy* 55 656 599 39,7

Muut yritykset 10 867 926 7,7

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 27 804 913 19,8

Julkisyhteisöt 8 615 804 6,1

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3 162 974 2,3

Kotitaloudet 32 924 417 23,5

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistajat 1 252 792 0,9

Yhteensä 140 285 425 100,00

– joista hallintarekisteröityjä 19 648 042 14,0

* Solidium Oy on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö

Rautaruukki Oyj:n osakepääoma

Rautaruukki Oyj:llä on yksi osakesarja ja 1 ääni/osake.
Osakkeiden lukumäärä, kpl Kirjanpidollinen vasta-arvo, €

140 285 425

Rautaruukki Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012

Hallituksen jäsenet omistivat vuoden 2012 lopussa yhteensä 25 410 osaketta (25 301) eli 0,018 prosenttia (0,018) yhtiön 
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Johtoryhmän jäsenet omistivat vuoden lopussa yhteensä 173 776 yhtiön 
osaketta (163 452), mikä vastaa 0,124 prosenttia (0,117) yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

238 485 223
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19. Tilinpäätössiirtojen kertymä

t€ 2012 2011
Kertynyt poistoero 1.1. 1 361 374 815
Muutos tuloslaskelmassa -434 -1 427
Siirretty liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -372 027
Kertynyt poistoero 31.12. 927 1 361

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 31.12. 927 1 361

20. Pakolliset varaukset

t€ 2012 2011
Eläkevaraukset 1.1. 16 193 16 098
Muutos tuloslaskelman henkilöstökuluissa 3 95
Eläkevaraukset 31.12. 16 195 16 193

Ympäristövaraukset 1.1. 255
Siirretty liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -255
Ympäristövaraukset 31.12. 0

Muut pakolliset varaukset 1.1. 90 1 639
Muutokset tuloslaskelmassa 45 90
Siirretty liiketoimintasiirrossa 1.5.2011 -1 639
Muut pakolliset varaukset 31.12. 135 90

Pakolliset varaukset yhteensä 16 330 16 283

21. Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
t€ 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 154 932 172 806

154 932 172 806
Tiedot joukkovelkakirjalainoista

t€
Kuponki-

korko Valuutta 2012 2011
Nimellisarvo
2009-2014 5,25 % EUR 150 000 150 000

150 000 150 000

22. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

t€ 2012 2011
Laskennalliset verosaamiset

Jaksotuseroista 255 480
Tappioista 49 439 43 161

49 694 43 641

Laskennallinen verovelka
Poistoerosta 227 334

Pakolliset varaukset sisältävät eläkevastuita, takuu-, uudelleenjärjestely- yms. varauksia, jotka ovat varautumista 
tuleviin menetyksiin.

Taseeseen sisältyvän poistoeron laskennallinen verovelka sekä verotuksessa vähentämättömien varausten ja 
tappioiden laskennalliset verosaamiset, joita ei ole kirjattu yhtiön taseeseen.
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t€ 2012 2011
Ostovelat 538 281
Muut korottomat velat 435 2 214

973 2 495

24. Siirtovelat

t€ 2012 2011
Korkovelat 3 791 4 297
Henkilöstökulut 6 515 6 888
Muut siirtovelat 6 694 2 136

17 001 13 322

25. Vastuusitoumukset ja muut vastuut

t€ 2012 2011

Annetut takaukset
Omasta puolesta annetut takaukset 10 871 6 334
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 280 384 130 256
Konsernitilen velkasaldot 12 821

304 076 136 590
Vastuusitoumukset ja vastuut

Leasing- ja vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 2 395 2 080
Myöhemmin erääntyvät 524 2 069

2 919 4 149

23. Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille

Hyväksytyt investointisitoumukset 31.12.2012 olivat 0,255 miljoonaa euroa.
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26. Johdannaisopimukset

Käypään arvoon arvostetut valuuttajohdannaiset on esitetty muissa saamisissa ja muissa veloissa.

Taseen ulkopuoliset johdannaissopimukset

Vuotta <1 1-5 >5 Yhteensä <1 1-5 >5 <1 1-5 >5
31.12.2012
Valuuttajohdannaiset

Termiinit 125 328 9 682 135 010 2 102 453 -1 842 -84

31.12.2011
Valuuttajohdannaiset

Termiinit 3 361 3 361 43 -7

Taseeseen kirjatut johdannaissopimukset 

Vuotta <1 1-5 >5 Yhteensä <1 1-5 >5 <1 1-5 >5
31.12.2012
Valuuttajohdannaiset

Termiinit 417 066 9 682 426 748 3 316 84 -4 677 -453
Optiot

Ostetut 90 000 90 000 246
Myydyt 99 000 99 000 -479

31.12.2011
Valuuttajohdannaiset

Termiinit 321 111 321 111 5 654 -3 457
Optiot

Ostetut 120 000 120 000 1 025
Myydyt 240 000 240 000 -1 464

Voimassaoloaika Positiivinen Negatiivinen

Nimellismäärä Käypä arvo, t€
Voimassaoloaika Positiivinen Negatiivinen

Nimellismäärä, t€ Käypä arvo, t€
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Tietoja vuosineljänneksittäin

Raportoitu liikevaihto
M€ I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 2012
Construction 135 201 219 203 757 153 199 208 180 740
Engineering 62 62 59 73 257 69 72 63 60 265
Metals 478 467 396 442 1 783 477 470 406 434 1 787
Muut 0 0 1 0 1 2 0 -1 3 4
Konserni 675 730 675 718 2 798 702 742 675 677 2 796

Raportoitu liikevoitto
M€ I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 2012
Construction -13 3 10 -7 -6 -10 4 6 -10 -10
Engineering -2 -2 1 -4 -7 -1 -6 0 -5 -12
Metals 42 73 -32 -31 52 0 7 -18 -41 -53
Muut -3 -6 -3 -5 -16 -4 -10 -7 -3 -24
Konserni 25 68 -24 -47 22 -16 -5 -20 -58 -99

Vertailukelpoinen liikevaihto
M€ I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 2012
Construction 135 201 219 203 757 153 199 208 180 740
Engineering 62 62 59 73 257 69 72 63 60 265
Metals 478 467 396 442 1 783 477 470 406 434 1 787
Muut 0 0 0 0 0 0 -2 -3 2 -3
Konserni 675 730 674 718 2 797 699 740 674 676 2 789

Vertailukelpoinen liikevoitto
M€ I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 2012
Construction -13 4 11 -6 -3 -10 4 8 -1 1
Engineering -2 -2 1 -4 -7 -1 1 0 -3 -3
Metals 42 75 -9 -28 80 0 10 -18 -34 -42
Muut -3 -6 -3 -3 -14 -4 -7 -7 -2 -20
Konserni 25 71 1 -40 56 -15 8 -18 -39 -65

Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
M€ I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 2012
Mo i Rana yksikön liikevaihto

Muut 0 0 0 1 2 2 1 1 7

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
M€ I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 2012
Masuunin peruskorjaukseen liittyvä kustannus

Metals -2 -23 -25

Tulipalo Raahen terästehtaalla
Metals -3 -3

Lakosta aiheutunut kustannus
Engineering 0 0
Metals -5 -5

Uudelleenjärjestelyjen kulut
Construction -1 -2 -1 -3 -2 -9 -10

Engineering 0 0 0 0 -6 -2 -9

Metals -6 -6

Muut -2 -2

Fortaco-järjestelyn vaikutus
Engineering 0 0

Muut 2 2

Diskonttauskoron vaikutus palvelusvuosipalkkioihin
Construction 0 0

Engineering 0 0

Metals -2 -2

Muut 0 0

Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto
Metals 2 2

Mo i Ranan yksikön liikevoitto
Muut 0 0 0 -2 -2 0 -3 0 0 -4

Konserni yhteensä 0 -2 -25 -6 -34 -1 -13 -2 -19 -34



Käytetyt kirjanpitokirjat 2012
Kirjanpitokirja Säilytystapa
Pääkirja SAP arkistointi
Päiväkirja SAP arkistointi
Ostoreskontralista SAP arkistointi
Myyntireskontralista SAP arkistointi
Kassapäiväkirja SAP arkistointi
Tasekirja sidottuna
Tase-erittelyt sidottuna

Käytetyt tositelajit 2012
Tositelaji/SAP

A1 Inv Order Settlement Investment ordereiden settlaus

A2 Asset Sale AA:n myynnit

A3 Asset Scrapping AA:n romutukset

A4 Asset Transfer AA:n kom-siirrot

A5 Periodic posting Poistoero myydyistä ja romutetuista

AB Accounting document SAPin payroll

AF Dep. postings AA:n poistot

DA Customer document Korkolaskut

DG Customer credit memo Hyvityslaskut 

DR Customer invoice Myyntilaskut

DZ Customer payment Asiakasmaksut

F1 Foreign currency val Valuuttamäär. erien arvostus 

K6 SAP Travel Invoice Matkalaskut

K8 IC EDI invoice IC EDI laskut

K9 IC EDI credit memo IC EDI hyvityslaskut

KA Vendor document Ostolaskut 

KG Vendor credit memo Hyvityslaskut 

KR Vendor invoice Workflow ostolasku

KZ Vendor payment Maksut toimittajille

RV Billing doc.transfer SAP myyntilasku

S1 G/L Interface 1 UFW

S7 G/L Interface 7 Koulutus

SA G/L account document Rahoitustapahtumia, kauden vaihteen kirjauks

SB G/L account posting GL suorasyöttö reversoitavat

SC Clearing documents Clearing tositteet/avoimet

SD Manual G/L Posting GL suorasyöttö, pysyvä

SK Cash document Kassatositteet

SR Reversal documents Reversointitositteet
SU Adjustment document Tuloksen ja taseen jälkikirjaus
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