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Uusia tilauksia tarvitaan!

YT-neuvottelut päättyneet Rautessa

(osavuosikatsaus 30.10.2013)

(pörssitiedote 28.11.2013)

Kolmannella neljänneksellä uusien tilausten määrä jäi erittäin
alhaiseksi. Tämä heikensi koko vuoden 2013 tulosnäkymiä. Liikevaihto toteutui kesällä ennakoimaamme pienempänä jo kolmannella vuosineljänneksellä ja tuloksemme jäi alhaisen liikevaihdon myötä tappiolliseksi.

Raute Oyj:ssä on saatu päätökseen 14.11.2013 aloitetut YT-lain
mukaiset neuvottelut sopeuttamistoimenpiteistä. Toimintoja sopeutetaan tilauskannan alenemiseen ja lähikuukausille ennakoituun alhaiseen uusien tilausten määrään sekä tästä seuraavaan
tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Neuvottelujen
piirissä oli Nastolan ja Jyväskylän toimipisteiden koko henkilöstö.

Makrotalouden varovaisen positiiviset merkit eivät ole vielä heijastuneet toimialallemme. Asiakkaidemme kokema markkinatilanne on kaksijakoinen. Käyttöasteet ovat pysyneet kohtuullisen hyvinä, mutta tilauskannat ovat poikkeuksellisen lyhyitä.
Yhdellä sanalla tätä tilannetta voi luonnehtia epävarmaksi. Rautelle tämä tilanne näkyy niin, että palveluita ja pieniä hankkeita
asiakkaamme tilaavat jokseenkin normaalia tai jopa hyvää tahtia, mutta keskisuuret tai suuret hankkeet eivät etene päätökseen ja toteutukseen asti. Uusien tilaustemme kokonaismäärä
on jäänyt koko alkuvuoden osalta hyvin alhaiseksi, huolimatta
teknologiapalveluiden kasvusta.
Markkina-asemamme on pysynyt vahvana, mutta uusista tilauksista emme siis ole saaneet polttoainetta liikevaihtoa ylläpitämään ja kasvattamaan. Samanaikaisesti ovat muutamien isojen
tilauskannassamme olevien hankkeiden aikataulut siirtyneet
eteenpäin. Liikevaihtomme siis on jäänyt alhaiseksi tilauskannan määrän ja ajoituksen takia. Tuloksemme vastaa kustannusrakennettamme ja odotuksiamme näin alhaisella liikevaihdolla.
Aktiivisessakin neuvotteluvaiheessa on varsin kohtuullinen, jopa
hyvä määrä erilaisia hankkeita useammalle markkina-alueelle,
niin kuin on ollut koko kuluvan vuoden ajan. Huolimatta näiden
hankkeiden käynnistymisen siirtymisestä edelleen eteenpäin
olen luottavainen, että käänne parempaan tilauskertymämme
suhteen tapahtuu lähiaikoina. Tilauskantamme ajoitus on sellainen, että loppuvuoden liikevaihdon ja –tuloksen suuruus riippuvat loppuvuodelle ennakoitujen uusien tilausten toteutumisesta sekä niistä vielä kuluvalle vuodelle tuloutuvan liikevaihdon
määrästä.

Saavutettu neuvotteluratkaisu merkitsee määräaikaisia lomautuksia yhtiön Nastolan ja Jyväskylän toimipisteissä. Lomautukset
alkavat joulukuussa ja ne toteutetaan määräaikaisina, enintään
90 päivän mittaisina lomautuksina. Kaikki lomautukset toteutetaan joustavasti työkuormituksen mukaan niin, että häiriötön
asiakaspalvelu ja kilpailukyky turvataan. Lomautuksia voidaan
neuvotellun ratkaisun perusteella toteuttaa vuoden 2014 loppuun asti. Lomautusten määrä ja ajoitus määräytyvät tilauskannan kehityksen ja kuormituksen mukaan.
Raute-konsernin kokonaishenkilömäärä on 531, josta noin 380
työskentelee Suomessa.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja
laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten
päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2012 oli 101,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 503.
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