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kONE Q3: myönteinen kehitys jatkui

Heinä–syyskuu 2011
 Heinä–syyskuussa 2011 saadut tilaukset olivat 1 095 (7–9/2010: 865,2) miljoonaa euroa. saadut tilaukset 

kasvoivat 26,6 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 28,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket-
tuna.

 liikevaihto kasvoi 4,9 % 1 296 (1 236) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 
6,7 %.

 liikevoitto oli 188,9 (184,8) miljoonaa euroa eli 14,6 % (15,0 %) liikevaihdosta.

 Rahavirta liiketoiminnasta oli 240,1 (242,8) miljoonaa euroa.

 kONE tarkentaa vuoden 2011 näkymiään. kONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3–6 % vertailukelpoisin 
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. liikevoiton (EBit) arvioidaan olevan 710–740 miljoonaa euroa, 
olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta. aikaisemmin 
kONE arvioi liikevaihdon kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. aikai-
sempi arvio liikevoiton (EBit) osalta oli 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit 
eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta. 

Tammi–syyskuu 2011
 tammi–syyskuussa 2011 saadut tilaukset olivat 3 366 (1–9/2010: 2 803) miljoonaa euroa. saadut tilaukset 

kasvoivat 20,1 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 20,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket-
tuna. syyskuun 2011 lopussa tilauskanta oli 4 143 (31.12.2010: 3 598) miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 4,0 % 3 636 (3 498) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 
4,8 %.

 liikevoitto oli 492,1 (469,1) miljoonaa euroa eli 13,5 % (13,4 %) liikevaihdosta.

avaiNluvut

7–9/2011 7–9/2010 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

saadut tilaukset me 1 095,4 865,2 3 366,3 2 802,7 3 809,0

tilauskanta me 4 143,2 3 657,9 4 143,2 3 657,9 3 597,8

liikevaihto me 1 296,2 1 235,9 3 636,4 3 497,8 4 986,6

liikevoitto me 188,9 184,8 492,1 469,1 696,4

liikevoitto % 14,6 15,0 13,5 13,4 14,0

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) me 240,1 242,8 607,3 662,1 857,2

tilikauden voitto me 156,2 144,9 397,9 362,1 535,9

tilikauden laaja tulos me 191,5 102,6 401,8 387,5 577,6

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,61 0,57 1,56 1,42 2,10

korollinen nettovelka me -823,2 -610,7 -823,2 -610,7 -749,8

Omavaraisuusaste % 50,4 45,3 50,4 45,3 49,3

Nettovelkaantumisaste % -47,2 -43,3 -47,2 -43,3 -46,8
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Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2011

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:
 
“kehitys markkinoillamme jakautuu vahvasti kasvavaan aasian ja tyynenmeren alueeseen ja uuslaitemarkkinoil-
taan monissa maissa heikolla tasolla olevaan Eurooppaan ja Pohjois-amerikkaan. tässä tilanteessa olen erittäin 
tyytyväinen tilausvirtamme 27 prosentin kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. tämän ovat mahdollista-
neet myyntihenkilöstömme aktiivisuus, tuotteidemme kilpailukyky ja viime vuosina rakentamamme vahvat 
markkina-asemat keskeisille kasvumarkkinoille. kehitys oli selvästi positiivista kaikilla maantieteellisillä alueilla.

liikevoiton kasvu jatkui. kuitenkin jo vuoden alussa ennustamamme mukaisesti kasvu on ollut viimevuotista 
hitaampaa. liikevoiton kasvua rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset, palkkakustannukset aasiassa sekä 
hintapaineet. lisäksi olemme jatkaneet kiinteiden kustannusten kasvattamista liiketoiminnan kasvua tukevilla 
alueilla, ennen kaikkea aasiassa, tuotekehityksessä ja prosessikehityksessä.

Rahavirta palautui jälleen erittäin hyvälle tasolle ja kaiken kaikkiaan kONEen tilanne nykyisessä hyvin epävar-
massa talousympäristössä on vahva. tavoitteemme on hyödyntää nykyistäkin vaikeata markkinatilannetta mah-
dollisuutena. Jatkamme aktiivisia toimenpiteitä kehitysohjelmissamme pyrkiessämme kilpailukykymme jatku-
vaan parantamiseen.”
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Laskentaperiaatteet
kONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2011 on laa-

dittu ias 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. 

kONE on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja 

laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010, joka julkaistiin 

26. tammikuuta 2011, ja lisäksi vuonna 2011 voimaan tulleita 

ias/iFRs -standardimuutoksia. Näillä muutoksilla ei ole olen-

naista merkitystä osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa 

julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

Katsaus heinä–syyskuulta 2011

Toimintaympäristö heinä–syyskuussa
vuoden kolmannella neljänneksellä kONEen toimintaym-

päristö pysyi jakautuneena vahvasti kasvavaan aasian ja 

tyynenmeren alueeseen ja uusien laitteiden markkinoiltaan 

monissa maissa edelleen heikolla tasolla olevaan Eurooppaan 

ja Pohjois-amerikkaan. Euroopan, lähi-idän ja afrikan (EmEa) 

alueella aktiviteetti uusien laitteiden markkinoilla keski- ja 

Pohjois-Euroopassa heikkeni hieman suhteellisen hyvältä 

tasolta, kun taas Etelä-Euroopan markkinat pysyivät vakaina 

heikolla tasolla. amerikan alueella uusien laitteiden markkinan 

asteittainen elpyminen jatkui, mutta markkina pysyi edelleen 

matalalla tasolla. aasian ja tyynenmeren alueella nopea kasvu 

jatkui kaikilla markkinoilla. aktiviteetti suurprojekteissa oli kor-

kealla tasolla aasian ja tyynenmeren alueella ja lähi-idässä. 

modernisointimarkkinat kasvoivat hieman, mutta alueellisin 

vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla 

alueilla. Pitkittynyt heikkous uusien laitteiden markkinoilla eri-

tyisesti Etelä-Euroopassa ja amerikassa on kiristänyt hintakil-

pailua edelleen näillä alueilla.

EmEa-alueella uusien laitteiden markkina laski hieman 

monissa keski- ja Pohjois-Euroopan maissa ja pysyi heikkona 

Etelä-Euroopassa. uusien laitteiden markkinat kehittyivät suo-

tuisasti Ruotsissa, saksassa ja Belgiassa. aktiviteetti Ranskassa 

kasvoi hieman. monilla Etelä-Euroopan markkinoilla toimisto-

rakennussegmenttiä rasittivat edelleen matalat käyttöasteet, 

kun taas infrastruktuuri-, hotelli-, sairaala- ja koulurakennus-

segmentit tarjosivat valikoituja mahdollisuuksia. markkinoi-

den kokonaisaktiviteetti oli hyvällä tasolla lähi-idässä, mutta 

markkinatilanne alueella oli vaihteleva. uusien laitteiden mark-

kina kasvoi nopeimmin saudi-arabiassa, ja kasvua vauhdittivat 

ensisijaisesti suurprojektit infrastruktuuri-, sairaala- ja koulu-

rakennussegmenteillä. venäjän uusien laitteiden markkinan 

kasvu jatkui asuin- ja toimistorakentamisen vauhdittamana. 

modernisointimarkkinat kehittyivät myönteisesti keski- ja Poh-

jois-Euroopassa, aktiviteetin ollessa korkeinta toimistoraken-

nussegmentillä ja sen kasvaessa myös asuinrakennussegmen-

tillä. Etelä-Euroopan modernisointimarkkinat olivat vakaat. 

Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui EmEa-alueella, mutta 

hinnoitteluympäristö pysyi haastavana.

amerikan alueella uusien laitteiden markkinan asteittainen 

elpyminen matalalta tasolta jatkui. uusien laitteiden mark-

kina yhdysvalloissa pysyi kokonaisuutena alhaisella tasolla sen 

asteittaisesta elpymisestä huolimatta. markkinatilanne yhdys-

valloissa vaihteli huomattavasti alueittain. kehitys oli myöntei-

sintä itä- ja länsirannikolla sekä teksasissa. tarjousaktiviteetti 

toimistorakennussegmentillä kasvoi edelleen tietyillä mark-

kinoilla. infrastruktuurisegmentin aktiviteetti pysyi matalalla 

tasolla suurimmassa osassa yhdysvaltoja. kanadassa uusien 

laitteiden markkina pysyi vakaana hyvällä tasolla. meksikossa 

uusien laitteiden markkinan kasvua vauhdittivat asuin-, toi-

misto- ja monikäyttörakentaminen. modernisointimarkkinat 

kasvoivat hieman. Huoltomarkkinat kehittyivät amerikan alu-

eella myönteisesti. Hintakilpailu pysyi tiukkana.

aasian ja tyynenmeren alueella uusien laitteiden markki-

noiden nopea kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. 

kiinassa kaikki segmentit infrastruktuurisegmenttiä lukuun-

ottamatta kasvoivat voimakkaasti. asuinrakennussegmentin 

nopeaa kasvua vauhdittivat edullinen asuinrakentaminen sekä 

myös muut asuinrakennussegmentit sisämaan keskikokoisissa 

kaupungeissa. myös kaupallisen rakentamisen ja toimisto-, 

hotelli- ja sairaalarakentamisen hyvä kehitys jatkui, kun taas 

julkisen liikenteen segmenttiin vaikutti negatiivisesti nopeiden 

rautatieyhteyksien investointien uudelleenarviointi. intiassa 

uusien laitteiden kokonaismarkkinan aktiviteetti pysyi hyvällä 

tasolla, erityisesti asuin- ja hotellirakentamisessa, mutta mark-

kinan kasvuvauhti ei ollut yhtä korkea kuin vuoden ensimmäi-

sen puoliskon aikana rahoitusrajoitteista johtuen. australiassa 

uusien laitteiden markkina pysyi aktiivisena ja modernisointi-

markkinan myönteinen kehitys jatkui. kaakkois-aasian mark-

kinat pysyivät vahvoina malesian, singaporen ja indonesian 

uusien laitteiden markkinoiden kasvaessa nopeimmin. kasvua 

vauhdittivat erityisesti asuin- ja monikäyttörakentaminen. 

aasian ja tyynenmeren alueen huoltomarkkinoiden suotuisa 

kehitys jatkui. Hinnoitteluympäristö pysyi tiukkana kaikilla 

markkinoilla.

Taloudellinen kehitys heinä–syyskuussa
saadut tilaukset kasvoivat 26,6 % heinä–syyskuuhun 2010 

verrattuna ja olivat 1 095 (7–9/2010: 865,2) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna saadut tilaukset 

kasvoivat 28,7 %. saadut tilaukset kasvoivat kaikilla maantie-

teellisillä alueilla ja sekä uusien laitteiden että modernisointi-

liiketoiminnassa. kasvu oli erityisen vahvaa aasian ja tyynen-

meren alueella, lähi-idässä ja Pohjois-amerikassa. aasian ja 

tyynenmeren alueella saadut tilaukset kasvoivat kaikilla mark-

kinoilla kiinan ja intian kasvaessa nopeimmin. saadut tilaukset 

kasvoivat merkittävästi myös EmEa-alueella, missä kasvu oli 

parasta lähi-idässä, venäjällä, Belgiassa, Ruotsissa, suomessa 

ja isossa-Britanniassa. lähi-idässä ja isossa-Britanniassa saatu-

jen tilausten kasvu oli seurausta erityisesti vahvasta suorituk-

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2011
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sesta suurprojekteissa. tilausvirta kasvoi vahvasti amerikassa, 

erityisesti yhdysvalloissa. Huoltosopimuksia ei sisällytetä saa-

tuihin tilauksiin.

suurimpiin tilauksiin heinä–syyskuussa 2011 kuului tilaus 

toimittaa 122 hissiä, 60 liukuporrasta ja 39 liukukäytävää mus-

catin kansainvälisen lentokentän uusittavaan matkustajatermi-

naaliin Omanissa. Hongkongissa kONE sai tilauksen toimittaa 

139 hissiä mtR:n Express Rail link -pikarautatieprojektiin. 

kONE valittiin myös toimittamaan 42 hissiä ja 60 liukuporrasta 

Eton Place Dalian -rakennuskompleksiin Dalianin kaupunkiin 

kiinaan. yhdysvalloissa kONE sai tilauksen toimittaa yhdeksän 

liukuporrasta sekä kaksi räätälöityä vinohissiä osana New york 

City transit authorityn metrolinjan laajennusta.

kONEen liikevaihto kasvoi 4,9 % verrattuna heinä–syyskuu-

hun 2010 ja oli 1 296 (1 236) miljoonaa euroa. vertailukelpoi-

sin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 6,7 %.

uusien laitteiden liikevaihto oli 599,4 (585,3) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa noin 2,4 % kasvua vuoden 2010 vastaa-

vaan ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin valuuttakurs-

sein laskettuna kasvu oli 4,5 %.

Palvelujen liikevaihto (huolto ja modernisointi) kasvoi 

7,1 % ja oli 696,8 (650,6) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 8,6 %. liikevaihto kasvoi 

selvästi sekä huollossa että modernisoinnissa.

liikevoitto heinä–syyskuussa 2011 oli 188,9 (184,8) miljoo-

naa euroa eli 14,6 % (15,0 %) liikevaihdosta. liikevoiton kas-

vua rasittivat nousseet materiaali- ja palkkakustannukset sekä 

tiivistynyt hintakilpailu. lisäksi kONE jatkoi kiinteiden kustan-

nusten kasvattamista liiketoiminnan kasvua tukevilla alueilla, 

erityisesti aasiassa, tuotekehityksessä ja prosessikehityksessä.

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli 

heinä–syyskuussa 2011 vahva ollen 240,1 (7–9/2010: 242,8) 

miljoonaa euroa. Rahavirta oli vahva johtuen liikevoiton 

parantumisesta ja nettokäyttöpääoman alenemisesta (ennen 

rahoituseriä ja veroja).

Katsaus tammi–syyskuulta 2011

Saadut tilaukset ja tilauskanta  
tammi–syyskuussa
kokonaistilanne uusien laitteiden markkinoilla parantui asteit-

tain keski- ja Pohjois-Euroopassa vuoden ensimmäisellä puo-

liskolla, mitä seurasi lievä markkina-aktiviteetin lasku vuoden 

kolmannella neljänneksellä. Etelä-Euroopassa markkinat oli-

vat alhaisella tasolla koko raportointikauden ajan. amerikassa 

kehitys oli lievästi myönteistä parantuen asteittain matalalta 

tasolta. aasian ja tyynenmeren alueella nopea kasvu jatkui 

koko raportointikauden ajan. modernisointimarkkinat kasvoi-

vat hieman. Globaalien huoltomarkkinoiden kasvu jatkui.

tammi–syyskuussa 2011 saadut tilaukset kasvoivat 20,1 % 

ja olivat 3 366 (1–9/2010: 2,803) miljoonaa euroa. vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 20,9 %. Huolto-

sopimuksia ei sisällytetä saatuihin tilauksiin.

tilauskanta kasvoi vuoden 2010 lopusta 15,2 % ja oli 

ennätystasolla, 4 143 (31.12.2010: 3 598) miljoonaa euroa, 

syyskuun 2011 lopussa. vertailukelpoisin valuuttakurssein 

laskettuna kasvu oli 17,4 %. tilauskannan kate pysyi hyvällä 

tasolla, vaikkakin laski hieman kasvavista materiaali- ja palkka-

kustannuksista sekä kasvavista hintapaineista johtuen. tilaus-

ten peruutukset ovat pysyneet hyvin alhaisella tasolla.

EmEa-alueella saadut tilaukset kasvoivat selvästi verrat-

tuna tammi–syyskuuhun 2010. uusien laitteiden tilausvirran 

kasvu oli nopeinta isossa-Britanniassa, venäjällä, lähi-idässä, 

Belgiassa, suomessa ja Ruotsissa. uusien laitteiden saadut 

tilaukset laskivat joillakin Euroopan markkinoilla kuten Espan-

jassa, itävallassa, alankomaissa, italiassa ja sveitsissä. moder-

nisointitilausvirta EmEa-alueella kasvoi hieman verrattuna 

tammi–syyskuuhun 2010. kehitys oli myönteisintä Ruotsissa ja 

Belgiassa, kun taas Ranskassa, Espanjassa, itävallassa ja alanko-

maissa saadut modernisointitilaukset laskivat.

amerikassa saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi verrat-

tuna tammi–syyskuuhun 2010 johtuen vahvasta tilausvirran 

kasvusta erityisesti yhdysvalloissa. uusien laitteiden saadut 

tilaukset kasvoivat yhdysvalloissa ja kanadassa ja laskivat mek-

sikossa. modernisoinnissa saadut tilaukset kasvoivat ameri-

kassa selvästi.

katsaus tammi–syyskuulta 2011

liikEvaiHtO maRkkiNa-aluEittaiN, me

7–9/2011 % 7–9/2010 % 1–9/2011 % 1–9/2010 % 1–12/2010 %

EmEa 1) 697,9 54 674,9 55 2 004,5 55 1 999,3 57 2 911,5 58

amerikka 231,6 18 259,1 21 661,4 18 746,5 21 1 018,3 21

aasian ja tyynenmeren alue 366,7 28 301,9 24 970,5 27 752,0 22 1 056,8 21

Yhteensä 1 296,2 1 235,9 3 636,4 3 497,8 4 986,6

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka
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katsaus tammi–syyskuulta 2011

aasian ja tyynenmeren alueella saadut tilaukset kasvoivat 

erittäin vahvasti kaikilla markkinoilla. uusien laitteiden saatu-

jen tilausten kasvu oli nopeinta intiassa ja kiinassa. saadut tila-

ukset kasvoivat kiinassa merkittävästi tammi–syyskuun 2010 

jo korkealta tasolta. myös saadut modernisointitilaukset kas-

voivat vahvasti aasian ja tyynenmeren alueella.

Liikevaihto
tammi–syyskuussa 2011 kONEen liikevaihto kasvoi 4,0 % 

verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 3 636 

(1–9/2010: 3 498) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuut-

takurssein liikevaihto kasvoi 4,8 %.

uusien laitteiden liikevaihto oli 1 628 (1 608) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa 1,2 % kasvua vuoden 2010 vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin valuuttakurssein liike-

vaihto kasvoi 2,3 %.

Palveluiden (huolto ja modernisointi) liikevaihto kasvoi 

6,3 % ja oli 2 009 (1 889) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein kasvu oli 7,0 %. sekä huollon että moderni-

soinnin liikevaihto kasvoi.

EmEa-alueella liikevaihto oli vakaa verrattuna tammi–

syyskuuhun 2010. uusien laitteiden liikevaihto laski, kun taas 

modernisoinnin liikevaihto oli vakaa ja huollon liikevaihto kas-

voi.

amerikassa liikevaihto laski verrattuna tammi–syyskuuhun 

2010 johtuen uusien laitteiden liikevaihdon laskusta. moder-

nisoinnin ja huollon liikevaihto kasvoi.

aasian ja tyynenmeren alueella liikevaihto kasvoi vahvasti 

tammi–syyskuussa 2011. liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoi-

minta-alueilla.

liikevaihdosta 55 % (57 %) tuli EmEa-alueelta, 18 % 

(21 %) amerikasta ja 27 % (22 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelta.

Tulos
tammi–syyskuussa 2011 kONEen liikevoitto oli hyvä, 492,1 

(1–9/2010: 469,1) miljoonaa euroa eli 13,5 % (13,4 %) liike-

vaihdosta. liikevoiton kasvun taustalla olivat liiketoiminnan 

hyvä kehitys aasian ja tyynenmeren alueella sekä toiminnan 

laadun ja tuottavuuden parantuminen. Nettorahoituserät oli-

vat 17,6 (4,7) miljoonaa euroa.

kONEen voitto ennen veroja tammi–syyskuussa 2011 oli 

517,2 (482,8) miljoonaa euroa. verot olivat 119,3 (120,7) 

miljoonaa euroa. tämä vastaa 23,6 % efektiivistä veroastetta 

koko tilikaudelle sisältäen tiettyjä aiempien vuosien verohyö-

tyjä, jotka kirjattiin raportointikauden aikana. ilman näitä 

verotuottoja liiketoiminnoista johtuva koko tilikauden arvioitu 

efektiivinen veroaste olisi 25,0 %. katsauskauden voitto oli 

397,9 (362,1) miljoonaa euroa. 

Osakekohtainen tulos oli 1,56 (1,42) euroa. Osakekohtai-

nen oma pääoma oli 6,84 (5,51) euroa.

Tase ja rahavirta
tase pysyi erittäin vahvana, ja korolliset varat ylittivät merkit-

tävästi korolliset velat syyskuun lopussa. liiketoiminnan raha-

virta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli vuoden 2011 tammi–

syyskuussa 607,3 (1–9/2010: 662,1) miljoonaa euroa.

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja pysyi 

erittäin hyvällä tasolla, vaikka se oli matalampi vuoden 2010 

vertailujaksoon nähden erityisesti johtuen nettokäyttöpää-

oman (ennen rahoituseriä ja veroja) kasvusta vertailujaksoon 

nähden vuoden toisella neljänneksellä. kolmannella vuosinel-

jänneksellä nettokäyttöpääoma (ennen rahoituseriä ja veroja) 

parani ja saavutti hyvän tason. Nettokäyttöpääoma, sisältäen 

rahoituserät ja verot, oli -369,6 miljoonaa euroa (31.12.2010: 

-394,3).

korollinen nettovelka oli syyskuun lopussa -823,2 

(31.12.2010: -749,8) miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 

-47,2 % (31.12.2010: -46,8 %) ja kONEen omavaraisuusaste 

50,4 % (31.12.2010: 49,3 %).

Investoinnit ja yritysostot 
kONEen investoinnit mukaan lukien yritysostot olivat 92,5 

(1–9/2010: 181,8) miljoonaa euroa. muut investoinnit kuin 

yritysostot olivat pääasiassa investointeja tutkimuksen ja kehi-

tyksen sekä tietojenkäsittelyn laitteisiin sekä tuotantoon. yri-

tysostojen osuus oli 57,0 (149,5) miljoonaa euroa.

tammi–syyskuun 2011 aikana kONE osti CNim Canada 

inc:in hissien ja liukuportaiden huolto- ja kunnossapitotoimin-

taan liittyvät liiketoiminnot kattaen myös yhtiön koko huolto-

sopimuskannan kanadassa. kONE osti myös yhdysvaltalaisen 

yksityisen hissiyhtiön long Elevator & machine Co., inc:n, 

jolla on toimintaa missourissa, indianassa ja illinoisissa. Näillä 

yritysostoilla sekä pienemmillä yritysostoilla raportointikauden 

aikana ei erikseen tai kokonaisuutena ole merkittävää vaiku-

tusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Raportointikauden aikana kONE sopi myös omistusosuu-

tensa kasvattamisesta kiinalaisessa GiantkONE Elevators Co., 

ltd. -yhteisyrityksessään 40 % osuudesta 80 % osuuteen. 

kONE vahvistaa asemaansa kiinassa kaupan myötä entises-

tään. kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä ovat viran-

omaishyväksynnät kiinassa. kauppa odotetaan saatettavan 

loppuun raportointijaksoa seuraavien muutaman kuukauden 

aikana. 

Tutkimus ja kehitys
tutkimus- ja kehitysmenot olivat 59,0 (1–9/2010: 46,6) mil-

joonaa euroa eli 1,6 % (1,3 %) liikevaihdosta. tutkimus- ja 

kehitysmenot sisältävät sekä uusien tuote- ja palvelukonsep-

tien kehittämisen että olemassa olevien ratkaisujen ja palvelui-

den jatkokehityksen. kONEen hissit ja liukuportaat perustuvat 

energiatehokkaaseen teknologiaan.
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kONE keskittyy visionsa ”kONEen ratkaisut tarjoavat par-

haan käyttäjäkokemuksen“ mukaisesti tuotteidensa ja palve-

lujensa loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen helpottaak-

seen ihmisvirtojen liikkumista rakennuksissa ja parantaakseen 

käyttäjäkokemusta. yksi kONEen vuoden 2011 alussa julkais-

tuista uusista kehitysohjelmista, innovatiiviset People Flow™ 

-ratkaisut, on kohdennettu innovatiivisten tuotteiden kehit-

tämiseen yhä kaupungistuvampaan maailmaan, painopistei-

nään ekotehokkuus, käyttömukavuus ja visuaalinen ilme.

tammi–syyskuussa 2011 kONE kokosi liukuportaiden ja 

-käytävien energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja helposti 

käyttöönotettaviin tuotepaketteihin parantaakseen entisestään 

alallaan johtavaa energiatehokkaiden tuotteiden tarjontaansa. 

suurimmat tuotepaketeista kONEen asiakkaille koituvat edut 

ovat huomattavat säästöt energiankulutuksessa, tuotteiden 

pidentynyt käyttöikä, vähentyneet hiilidioksidipäästöt ja tuot-

teiden parantunut vastaavuus rakennusten ekotehokkuus-

sertifiointien vaatimusten kanssa. kONE laajensi entisestään 

energiaa palauttavien hissin moottoriensa tarjontaa tehden 

näistä standardiratkaisun kaikissa keskikorkeiden sekä korkei-

den rakennusten hissiratkaisuissa. kONEen energiaa palautta-

villa moottoreilla on mahdollista ottaa talteen jopa 30 % koko 

hissijärjestelmän kuluttamasta energiasta, ja ne myös paran-

tavat käyttömukavuutta. lisäksi kONE laajensi tarjontaansa 

hisseissä, joilla on vDi-standardien mukainen a-luokan ener-

giatehokkuus.

tammi–syyskuussa 2011 kONE toi markkinoille myös 

useita muita parannuksia tuotetarjontaansa sekä uusien lait-

teiden että modernisointimarkkinoille. Näihin parannuksiin 

kuului lisäyksiä hissi- ja liukuporrastuotteiden tarjonnassa sekä 

parannuksia asennus- ja toimitusprosesseissa. vahvistaakseen 

asemiaan nopeasti kasvavilla aasian markkinoilla, kONE teki 

uudistuksia kohdeohjausjärjestelmiensä tarjontaan. myös tuo-

tetarjontaa kiinan edullisen asuinrakentamisen segmentille 

laajennettiin entisestään.

Muita tärkeitä tapahtumia tilikaudella
kONE tiedotti maaliskuussa 2010, että itävallassa eräät kunnat, 

julkisyhteisöt ja yritykset olivat nostaneet vahingonkorvaus-

kanteita suurimpia hissi- ja liukuporrasyhtiöitä, mukaan lukien 

kONEen itävaltalaista tytäryhtiötä kONE aG:ta, vastaan. kysei-

set kanteet ovat seurausta itävallan kartellioikeuden vuoden 

2007 päätöksestä, joka liittyy ennen vuoden 2004 puoliväliä 

tapahtuneisiin toimiin. Joitakin lisäkanteita on nostettu tiedot-

teen jälkeen ja vastaajien yhteisvastuullisesti korvattavaksi vaa-

ditun summan pääoman määrä oli yhteensä 171 miljoonaa 

euroa syyskuun 2011 lopussa. kONE pitää vahingonkorvaus-

kanteita perusteettomina. varausta ei ole tehty.

kONE tiedotti tammikuussa 2011, että eräät julkisyhteisöt 

ja yritykset olivat nostaneet vahingonkorvauskanteita kONEen 

saksalaista tytäryhtiötä kONE GmbH:ta ja eräitä muita sak-

sassa toimivia hissi- ja liukuporrasyhtiöitä vastaan. kanteet 

kohdistuvat toimintaan saksan markkinoilla ja ovat seurausta 

Euroopan komission vuonna 2007 tekemästä päätöksestä 

liittyen kyseessä olevien yhtiöiden väitettyihin kilpailua rajoit-

taviin toimiin paikallisilla markkinoilla ennen vuoden 2004 

alkua. vastaajien yhteisvastuullisesti korvattavaksi vaadittava 

määrä on pääomaltaan yhteensä noin 79 miljoonaa euroa 

syyskuun 2011 lopussa. kONE pitää vahingonkorvauskanteita 

perusteettomina. varausta ei ole tehty.

kONE tiedotti heinäkuussa 2011, että Euroopan unionin 

yleinen tuomioistuin oli antanut tuomionsa koskien kONEen 

valitusta Euroopan komission vuoden 2007 päätöksestä, jolla 

komissio langetti sakkoja suurimmille hissi- ja liukuporrasyhti-

öille, kONE mukaanlukien, vuotta 2004 edeltäneistä paikalli-

sista kilpailunrajoituksista Belgiassa, luxemburgissa, saksassa 

ja alankomaissa. tuomioistuin hylkäsi kONEen valituksen. 

kONE on valittanut tästä tuomiosta syyskuussa 2011 Euroo-

pan unio nin tuomioistuimeen. kONEelle langetetut 142 mil-

joonan euron sakot kirjattiin kuluksi vuoden 2007 ensimmäi-

sellä neljänneksellä ja maksettiin vuonna 2009.

Henkilöstö 
kONEen henkilöstöstrategian päämääränä on edistää yrityk-

sen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. tavoitteena on 

varmistaa henkilöstön saatavuus, yritykseen sitoutuminen, 

motivaatio ja jatkuva kehittäminen. kONEen toimintaa ohjaa-

vat eettiset periaatteet. Henkilöstöä koskevat oikeudet ja vel-

vollisuudet kieltävät kaikenlaisen syrjinnän ja takaavat oikeu-

den turvalliseen ja terveeseen työympäristöön sekä henkilö-

kohtaiseen hyvinvointiin.

kONE valitsi Osallistuva henkilöstö -kehitysohjelman 

yhdeksi viidestä uudesta kehitysohjelmastaan vuoden 2011 

alusta alkaen. Ohjelma jatkaa aiemman, ihmisten johtamiseen 

keskittyneen ohjelman pohjalta, ja se on kohdennettu johta-

misvalmiuksien kehittämiseen, työntekijöiden henkilökohtais-

ten kasvumahdollisuuksien edistämiseen sekä hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden varmistamiseen työpaikalla. tammi–syyskuun 

2011 aikana kONE toteutti aktiivisesti kehitysohjelman toi-

menpidesuunnitelmaa rakentamalla yhtenäisen mallin työn-

tekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, tekemällä tutkimuksen 

joustavista työskentelytavoista, aloittamalla työsuhde-etuuksia 

koskevan kartoituksen, suunnittelemalla uudelleen globaalit 

johtamisen kehitysohjelmat, tarjoamalla mentorointikoulu-

tusta sekä toimeenpanemalla useita työnkiertomahdollisuuk-

sien parantamiseen pyrkiviä toimenpiteitä. 

Raportointikauden aikana jatkettiin vuosittaisen henkilös-

tökyselyn tuloksiin perustuvien toimenpideohjelmien toteut-

tamista. koulutusohjelmat, kuten supervisor Development 

Program -ohjelma ja kONE leader -ohjelma, jatkuivat suun-

nitellusti raportointikauden aikana. vuosittaiset johtamis- ja 

kykykartoitusprosessit saatiin päätökseen johtokunnan arvi-

katsaus tammi–syyskuulta 2011
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ointia varten. työ uuden ylimmän johdon kehitysohjelman 

parissa jatkui, ja rekrytointikoulutusohjelma saatiin valmiiksi 

toimeenpanoa varten.

kONEen palveluksessa oli syyskuun 2011 lopussa 35 117 

(31.12.2010: 33 755) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen 

lukumäärä oli 34 386 (1–9/2010: 33 594).

Henkilöstöstä 53 % (31.12.2010: 55 %) sijoittui EmEa-

alueelle, 15 % (15 %) amerikkaan ja 32 % (30 %) aasian ja 

tyynenmeren alueelle.

Ympäristö 
kONEen tavoitteena on olla ekotehokkuudessa alansa johtava 

yritys. Ekotehokkaiden hissi- ja liukuporrasratkaisujen kehittä-

misessä keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen val-

miustilassa ja käytön aikana. 

kONEen maailmanlaajuisen toiminnan merkittävin ympä-

ristövaikutus liittyy kONEen ratkaisujen elinkaarensa aikana 

kuluttamaan sähköenergiaan. tämä korostaa energiatehokkai-

den hissi- ja liukuporrasinnovaatioiden kehittämisen tärkeyttä. 

kONEen omassa toiminnassa eniten hiilidioksidipäästöjä syn-

tyy yhtiön ajoneuvokannan käytöstä, sähkönkulutuksesta ja 

logistiikkatoiminnoista.

kONE tiedotti vuoden 2010 lopulla saavuttaneensa vuonna 

2008 asetetun kunnianhimoisen tavoiteensa vähentää volyy-

mihissiensä sähkönkulutusta 50 %. tammi–syyskuun 2011 

aikana kONE jatkoi työtään tuotteidensa energiankulutuksen 

vähentämiseksi edelleen ja lisätäkseen energiatehokkaiden 

referenssiensä määrää maailmanlaajuisesti.

kONE työskentelee jatkuvasti hiilijalanjälkensä pienentämi-

seksi ja sen varmistamiseksi, että kONEen toimittajat noudat-

tavat vastaavia vaatimuksia ja ympäristönsuojelullisia tavoit-

teita. Raportointikauden aikana kONE jatkoi työtä energianku-

lutuksen vähentämiseksi tuotannon, kiinteistöjen, autokannan 

ja logistiikan osalta. 

kONE on julkaissut vuodelta 2010 yritysvastuuraportin, 

joka seuraa Global Reporting initiativen raportointiohjeiden 

B-tasoa. kONE on määrittänyt uusia ympäristötavoitteita 

parantaakseen seuraavan sukupolven hissiensä ja liukuportai-

densa energiatehokkuutta. muut kunnianhimoiset tavoitteet 

vuosien 2011–2013 ympäristötavoiteohjelmassa keskittyvät 

kONEen toimintojen hiilijalanjäljen pienentämiseen. lisäksi 

kONE keskittyy edelleen toimitusketjunsa ympäristötekijöihin.

Pääoman- ja riskienhallinta
kONE on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatii-

visesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista 

muutoksista. alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla 

haitallinen vaikutus kONEen liiketoimintaan tai taloudelliseen 

tilaan ja siten yhtiön arvoon. myös muut riskit, joista kONE ei 

ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota 

olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi 

tulevaisuudessa.

taloudellisen tilanteen epävarmuus ja heikkeneminen 

Euroopassa ja yhdysvalloissa tai aasian ja tyynenmeren alueen 

kasvun häiriintyminen voisi johtaa kONEen uusien laitteiden ja 

modernisointitilausten vähentymiseen, jo sovittujen toimitus-

ten peruuntumiseen tai projektien aloitusten viivästymiseen, 

ja siten vaikuttaa negatiivisesti kONEen kannattavuuteen.

kONEen liiketoiminnot ovat riippuvaisia hankintakana-

vien, tuotantolaitosten, logistiikkaprosessien ja käytettävien 

it-järjestelmien toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta. 

Näitä riskejä hallitaan analysoimalla ja parantamalla prosessien 

viansietokykyä, täsmällisellä ennustamisella, tekemällä läheistä 

yhteistyötä kONEen toimittajien kanssa ja kasvattamalla val-

miutta siirtää kriittisten komponenttien valmistusta yhdeltä 

tuotantolinjalta tai toimittajalta toiselle. kONE seuraa aktiivi-

sesti merkittävimpien alihankkijoidensa toimintaa ja vakavarai-

suutta. tavoitteena on myös varmistaa kriittisten komponent-

tien ja palveluiden osalta vaihtoehtoisten hankintakanavien 

saatavuus. kONEella on lisäksi globaali omaisuus- ja keskey-

tysvakuutusohjelma.

Raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat suoraan kONEen 

valmistamien komponenttien, kuten ovien ja korien, valmistus-

kustannuksiin sekä välillisesti ostettujen komponenttien hintoi-

hin. kONEelle tärkeimpien raaka-aineiden hinnat ovat nous-

seet merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Erityisesti harvinais-

ten maametallien hinnat ovat nousseet dramaattisesti vuoden 

alun jälkeen, ja niiden saatavuudessa on lisäksi edelleen rajoit-

teita. Harvinaisia maametalleja tarvitaan kestomagneettien 

valmistuksessa kONEen nostokoneistoihin. Raaka-aineiden 

hintojen nousulla on ollut ja sillä voi olla kasvava negatiivinen 

vaikutus kONEen kannattavuuteen. Pienentääkseen raaka-

ainehintojen vaihtelua ja niiden vaikutusta komponenttien 

hintoihin kONE pyrkii solmimaan kiinteähintaisia sopimuksia 

merkittäville materiaaliostoilleen. kunnossapitotoiminnot vaa-

tivat suuren huoltoautokaluston, minkä vuoksi polttoaineiden 

hintojen muutokset vaikuttavat huollon kustannuksiin. 

kONE toimii joillakin sellaisilla nopeasti kasvavilla markki-

noilla, joilla ammattitaitoisen asennushenkilöstön saatavuus 

on haastavaa. tämä voi johtaa toimitusviivästyksiin ja kustan-

nusnousuihin, millä voi olla haitallinen vaikutus yhtiön kannat-

tavuuteen. kONE pyrkii proaktiivisella projekti- ja resurssisuun-

nittelulla varmistamaan tarvittavien resurssien saatavuuden.

uusien tullimaksujen, -tariffien tai muiden kaupan estei-

den käyttöönotto voisi vaikuttaa kONEen kilpailukykyyn rajat 

ylittävissä toimituksissa. vaikka merkittävä osa komponenttien 

toimittajista ja kONEen tuotantokapasiteetista on aasian ja 

tyynenmeren alueella, kONEella on tuotantolaitoksia kaikissa 

tärkeimmissä maanosissa, joiden markkinoilla se toimii, mikä 

kasvattaa kONEen kykyä siirtää tuotantoa maanosasta toiseen 

sopeutuakseen liiketoimintaympäristön muutoksiin. 
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Pitkittynyt epävarmuus globaalissa taloudellisessa toimin-

taympäristössä voisi vaikuttaa kONEen asiakkaiden maksuky-

kyyn ja -aikatauluun sekä johtaa luottotappioihin. kONE on 

määritellyt toimintasäännöt tarjouksille, valtuutuksille ja luo-

tonhallinnalle. myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan 

suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, 

jotka perustuvat ennakkomaksuihin, rembursseihin ja takauk-

siin. kONEen asiakaskunta koostuu laajasta määrästä asiakkaita 

useilla markkina-alueilla, ja yhdenkään asiakkaan liikevaihto ei 

edusta merkittävää osaa kONEen liikevaihdosta.

merkittävä osuus kONEen liikevaihdosta muodostuu huol-

toliiketoiminnasta, joka on vähemmän altis taloudellisen lasku-

suhdanteen vaikutuksille, mutta joka muodostuu toiminnoista, 

jotka vaativat runsaasti henkilöstöä. kONEen tuloskehitys voi 

vaarantua, jos tuottavuuden parantumistavoitteita ei saavu-

teta, erityisesti mikäli palkka- ja muut kustannukset kasvaisivat 

enemmän kuin kONE kykenisi nostamaan hintojaan, tai jos 

resursseja ei ole mahdollista mukauttaa liiketoimintamahdol-

lisuuksien ja -ympäristön muuttuessa. Näitä riskejä hallitaan 

ennakoivilla suunnittelu- ja ennustamisprosesseilla, tuottavuu-

den jatkuvalla kehittämisellä sekä joidenkin toimintojen ulkois-

tamisella.

kONEella on merkittäviä summia likvidejä varoja talletet-

tuna rahoitusinstituutioihin Euroopassa ja kiinassa. kONE on 

näin ollen altis vastapuoliriskeille näiden instituutioiden osalta. 

Hajauttaakseen rahoituksen luottoriskejä kONE käyttää useita 

pankkeja ja vastapuolia, hyväksyen vain vastapuolet joiden 

luottokelpoisuus on korkea. Jokaisen vastapuolen limiitin koko 

heijastaa tämän luottokelpoisuutta, ja kONE arvioi näitä limiit-

tejä jatkuvasti. lisäksi kONE toimii kansainvälisesti ja sen liike-

toimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia ris-

kejä, jotka muodostuvat tulojen ja menojen rahavirroista sekä 

ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelma- ja tase-erien muun-

tamisesta euroiksi. konsernirahoitus vastaa keskitetysti konser-

nin rahoitusriskien hallinnasta hallituksen hyväksymän rahoi-

tuspolitiikan mukaisesti. tarkempia tietoja rahoitusriskeistä on 

26.1.2011 julkaistun tilinpäätöksen 2010 liitetiedoissa 2.

Yhtiökokouksen päätöksiä
kONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28. 

helmikuuta 2011. kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili-

velvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi, 

minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. Hallituksen var-

sinaisiksi jäseniniksi valittiin uudelleen matti alahuhta, anne 

Brunila, Reino Hanhinen, antti Herlin, sirkka Hämäläinen-

lindfors, Juhani kaskeala, shunichi kimura ja sirpa Pietikäinen 

ja varajäseneksi Jussi Herlin.

yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti Herlinin ja vara-

puheenjohtajaksi sirkka Hämäläinen-lindforsin.

tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin antti Herlin puheen-

johtajaksi sekä sirkka Hämäläinen-lindfors ja anne Brunila riip-

pumattomiksi jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin antti 

Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani kas-

keala riippumattomiksi jäseniksi.

yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkki-

oksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 

euroa, jäsenten palkkioksi 33 000 euroa ja varajäsenen palk-

kioksi 16 500 euroa vuodessa. lisäksi vahvistettiin 500 euron 

kokous  palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osak-

keiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 

25 570 000 kappaletta siten, että a-sarjan osakkeita voidaan 

hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 

enintään 21 760 000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon 

osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osak-

keiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden vähim-

mäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä a- että B-sarjan 

osakkeen osalta hankintapäivänä NasDaQ OmX Helsinki 

Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin 

perusteella. valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiö-

kokouksen päätöksestä lukien.

tilintarkastajiksi valittiin uudestaan kHt-yhteisö Pricewater-

houseCoopers Oy ja kHt Heikki lassila.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 

0,895 euroa kutakin 38 104 356 a-sarjan osaketta kohden ja 

0,90 euroa kutakin ulkona olevaa 217 283 894 B-sarjan osa-

ketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 3. maaliskuuta 

2011, ja osingot maksettiin 10. maaliskuuta 2011.

Osakepääoma ja markkina-arvo
vuoden 2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 

optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityis-

ten oikeuksien antamisesta. valtuutuksen nojalla annettavien 

osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 a-sarjan 

osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. valtuutus koskee 

sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luo-

vuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien mer-

kintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). valtuutus on 

voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

vuonna 2007 kONE myönsi ehdollisen 2007-optio-ohjel-

man. 2007-optio-oikeudet otettiin julkisen kaupankäynnin 

kohteeksi NasDaQ OmX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.4.2010 

alkaen. 2007-optio-oikeuksia oli yhteensä 2 000 000 kappa-

letta, joista 888 000 omistaa kONE Oyj:n tytäryhtiö. syys-

kuun 2011 lopussa ulkona olevien optio-oikeuksien määrä oli 

1 009 800. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa kahden (2) kONE 

Oyj:n oman yhtiön hallussa olevan B-sarjan osakkeen mer-

katsaus tammi–syyskuulta 2011



Q3 10

kitsemiseen, merkintähinnan ollessa 1.3.2011 alkaen 21,945 

euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010–30.4.2012.

vuonna 2010 kONE myönsi ehdollisen 2010 -optio-ohjel-

man. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 3 000 000 

kappaletta. kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) 

B-sarjan uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen 

merkintähinnan ollessa 1.3.2011 alkaen 34,10 euroa. Osak-

keiden merkintäaika on 1.4.2013–30.4.2015. Osakkeiden 

merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos kONE-konsernin tilikau-

sien 2010–2012 taloudellinen kehitys on yhtiön hallituksen 

kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin kONEen 

merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Jos edellä mainittu 

edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen 

harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja 

tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. 

30. syyskuuta 2011 kONEen osakepääoma oli 

65 134 030,00 euroa. Osakepääoma koostui 222 431 764 

listatusta B-sarjan osakkeesta ja 38 104 356 listaamattomasta 

a-sarjan osakkeesta.

kONEen markkina-arvo 30. syyskuuta 2011 oli 9 129 mil-

joonaa euroa ilman konsernin hallussa olevia omia osakkeita. 

markkina-arvo lasketaan sekä listaamattomien a-sarjan että 

listattujen B-sarjan osakkeiden perusteella lukuun ottamatta 

hankittuja omia osakkeita. a-sarjan osakkeet on arvostettu 

B-sarjan osakkeen raportointikauden päätöskurssiin.

Omat osakkeet
kONEen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa mahdollisen omien osakkeiden hankin-

nan aikaisintaan 8. maaliskuuta 2011.

tammi–syyskuun 2011 aikana kONE käytti edellistä val-

tuutustaan omien osakkeiden ostamiseen helmikuussa ja osti 

yhteensä 298 835 B-sarjan osakettaan. Huhtikuussa kONE 

luovutti 219 000 omaa B-sarjan osaketta osakepohjaiseen 

kannustinjärjestelmään. Heinäkuussa 200 000 kONEen omaa 

B-sarjan osaketta merkittiin 2007 -optio-oikeuksilla. Elokuussa 

kONE käytti voimassaolevaa valtuutustaan omien osakkeiden 

ostamiseen ja osti yhteensä 799 250 B-sarjan osakettaan. 

syyskuun 2011 lopussa konsernilla oli hallussaan 5 528 120 

B-sarjan osaketta. yhtiön hallussa olevat osakkeet edusta-

vat 2,5 % kaikista listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 

0,9 % kaikista äänistä.

Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi–syyskuussa 2011 NasDaQ OmX Helsinki Oy:ssä 

kaupankäynnin kohteena oli 118,2 miljoonaa kONE Oyj:n 

B-sarjan osaketta. Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 4 724 

miljoonaa euroa. keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 

622 287 osaketta (1–9/2010: 575 628). Osakkeen hinta 30. 

syyskuuta 2011 oli 35,80 euroa. Osakkeen hinnan volyymilla 

painotettu keskiarvo katsauskaudella oli 39,98 euroa. katsaus-

kaudella osakkeen korkein hinta oli 44,37 euroa ja matalin 

34,35 euroa.

 Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli katsaus-

kauden alussa 29 772 ja lopussa 30 573. yksityisten osakkeen-

omistajien lukumäärä oli 27 974, mikä vastaa noin 13 % lista-

tuista B-sarjan osakkeista.

Hallintarekistereiden mukaan 44,8 % kONEen listatuista 

B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisten 

osakkeenomistajien omistuksessa. muut ulkomaiset omistuk-

set katsauskauden lopussa vastasivat 6,3 % listatuista B-sarjan 

osakkeista. kaiken kaikkiaan 51,2 % kONEen listatuista B-sar-

jan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisessa omis-

tuksessa, mikä vastaa noin 18,9 % kaikista äänistä.

Markkinanäkymät 2011
aasian ja tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden 

myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, vaikkakin hitaam-

min kuin tammi–syyskuun 2011 aikana. keski- ja Pohjois-

Euroopan uusien laitteiden markkinoiden kokonaisaktivitee-

tin odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana. Etelä-Euroopan 

markkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina. Pohjois-amerikan 

uusien laitteiden markkinoiden odotetaan jatkavan asteittaista 

elpymistä matalalta tasolta, mutta näkymä on edelleen epä-

varma. modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan hie-

man. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatku-

van.

Näkymät 2011
kONE tarkentaa näkymiään vuodelle 2011.

kONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3–6 % vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. 

liikevoiton (EBit) arvioidaan olevan 710–740 miljoonaa 

euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa mer-

kittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Aikaisemmat näkymät
KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoi-

sin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. 

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa 

euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkit-

tävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Helsingissä 20. lokakuuta 2011

kONE Oyj Hallitus

katsaus tammi–syyskuulta 2011
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Me 7–9/2011 % 7–9/2010 % 1–9/2011 % 1–9/2010 % 1–12/2010 %

Liikevaihto 1 296,2 1 235,9 3 636,4 3 497,8 4 986,6
kulut -1 091,4 -1 035,3 -3 096,7 -2 981,3 -4 226,7
Poistot -15,9 -15,8 -47,6 -47,4 -63,5

Liikevoitto 188,9 14,6 184,8 15,0 492,1 13,5 469,1 13,4 696,4 14,0
Osuus osakkuusyhtiöiden  
tuloksesta 3,2 4,5 7,5 9,0 12,3
Rahoitustuotot 14,1 4,3 22,3 11,5 14,7
Rahoituskulut -1,0 -1,2 -4,7 -6,8 -9,0

Voitto ennen veroja 205,2 15,8 192,4 15,6 517,2 14,2 482,8 13,8 714,4 14,3
verot -49,0 -47,5 -119,3 -120,7 -178,5

Tilikauden voitto 156,2 12,1 144,9 11,7 397,9 10,9 362,1 10,4 535,9 10,7

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 156,0 144,8 397,3 361,4 535,3
määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,6 0,7 0,6

Yhteensä 156,2 144,9 397,9 362,1 535,9

Emoyhtiön osakkeenomistajille 
tilikauden voitosta laskettu  
osakekohtainen tulos, e
laimentamaton  
osakekohtainen tulos, e 0,61 0,57 1,56 1,42 2,10
laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, e 0,61 0,56 1,55 1,41 2,09

Laaja konsernituloslaskelma

Me 7–9/2011 7–9/2010 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

Tilikauden voitto 156,2 144,9 397,9 362,1 535,9

Muut laajan tuloksen erät  
verovaikutus huomioituna:

muuntoero 32,2 -48,0 -6,8 29,4 45,5
ulkomaisten tytäryhtiöiden 
suojaus 3,8 -1,2 5,3 -1,2 0,5
tulevien kassavirtojen suojaus -0,7 6,9 5,4 -2,8 -4,3

Muut laajan tuloksen erät 
yhteensä verovaikutus  
huomioituna 35,3 -42,3 3,9 25,4 41,7

Tilikauden laaja tulos 191,5 102,6 401,8 387,5 577,6

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 191,3 102,5 401,2 386,8 577,0
määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,6 0,7 0,6

Yhteensä 191,5 102,6 401,8 387,5 577,6

konsernituloslaskelma
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lyhennetty konsernitase

Varat  
Me 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Pitkäaikaiset varat

aineettomat hyödykkeet 899,8 838,7 859,6

aineelliset hyödykkeet 210,7 203,8 204,9

lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 7,7 1,7 1,8

laskennalliset verosaamiset 179,2 177,9 176,5

sijoitukset 181,7 163,5 180,6

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 479,1 1 385,6 1 423,4

Lyhytaikaiset varat

vaihto-omaisuus 874,0 889,2 765,9

saadut ennakot -977,7 -1 012,0 -902,7

myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 232,4 1 160,4 1 141,2

lyhytaikaiset talletukset ja lainasaamiset 705,3 481,8 624,9

Rahavarat 147,5 208,2 192,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 981,5 1 727,6 1 821,8

Varat yhteensä 3 460,6 3 113,2 3 245,2

Oma pääoma ja velat
Me 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Oma pääoma 1 745,8 1 409,0 1 600,6

Pitkäaikainen vieras pääoma

lainat 23,2 30,0 28,7

laskennalliset verovelat 58,5 51,3 60,8

Eläkevastuut 108,9 113,3 113,4

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 190,6 194,6 202,9

Varaukset 86,0 94,0 99,4

Lyhytaikainen vieras pääoma

lainat 14,1 51,0 40,7

Ostovelat ja muut velat 1 424,1 1 364,6 1 301,6

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 438,2 1 415,6 1 342,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 3 460,6 3 113,2 3 245,2
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laskelma konsernin oman  
pääoman muutoksista
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1.1.2011 65,1 100,3 35,0 -3,9 21,5 -91,4 1 472,7 1,3 1 600,6

tilikauden tulos 397,3 0,6 397,9

muut laajan tuloksen erät:
muuntoeron muutos -6,8 -6,8
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 5,3 0,0 5,3
tulevien rahavirtojen suojaus 5,4 5,4

tapahtumat osakkeenomistajien ja  
määräysvallattomien omistajien kanssa:

voitonjako -229,7 -229,7
Oman pääoman lisäys 4,4 4,4
Omien osakkeiden osto -40,7 -40,7
Omien osakkeiden myynti -
muutos määräysvallattomien  
omistajien osuuksissa -0,3 0,1 -0,2
Optio- ja osakepalkitseminen 12,5 -2,9 9,6

30.9.2011 65,1 100,3 39,4 6,8 14,7 -119,6 1 239,8 397,3 2,0 1 745,8
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1.1.2010 64,6 100,3 13,1 0,4 -24,5 -80,1 1 264,6 0,8 1 339,2

tilikauden tulos 361,4 0,7 362,1

muut laajan tuloksen erät:
muuntoeron muutos 29,4 29,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -1,2 -1,2
tulevien rahavirtojen suojaus -2,8 -2,8

tapahtumat osakkeenomistajien ja  
määräysvallattomien omistajien kanssa:

voitonjako 1,3 -334,0 -332,7
Oman pääoman lisäys 0,5 21,8 22,3
Omien osakkeiden osto -16,9 -16,9
Omien osakkeiden myynti -
muutos määräysvallattomien  
omistajien osuuksissa -0,1 -0,1
Optio- ja osakepalkitseminen 4,3 5,4 9,7

30.9.2010 65,1 100,3 34,9 -2,4 3,7 -91,4 936,0 361,4 1,4 1 409,0
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1.1.2010 64,6 100,3 13,1 0,4 -24,5 -80,1 1 264,6 0,8 1 339,2

tilikauden tulos 535,3 0,6 535,9

muut laajan tuloksen erät:
muuntoeron muutos 45,5 45,5
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 0,5 0,5
tulevien rahavirtojen suojaus -4,3 -4,3

tapahtumat osakkeenomistajien ja  
määräysvallattomien omistajien kanssa:

voitonjako 1,3 -334,5 -333,2
Oman pääoman lisäys 0,5 21,8 22,3
Omien osakkeiden osto -16,9 -16,9
Omien osakkeiden myynti -
muutos määräysvallattomien  
omistajien osuuksissa -1,1 -0,1 -1,2
Optio- ja osakepalkitseminen 0,1 4,3 8,4 12,8

31.12.2010 65,1 100,3 35,0 -3,9 21,5 -91,4 937,4 535,3 1,3 1 600,6

laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
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Me 7–9/2011 7–9/2010 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

liikevoitto 188,9 184,8 492,1 469,1 696,4

käyttöpääoman muutos ennen rahoituseriä ja veroja 35,3 42,2 67,6 145,6 95,3

Poistot ja arvonalentumiset 15,9 15,8 47,6 47,4 65,5

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 240,1 242,8 607,3 662,1 857,2

Rahoituserien ja verojen rahavirta -42,5 -11,4 -141,3 -124,7 -174,2

Rahavirta liiketoiminnasta 197,6 231,4 466,0 537,4 683,0

investointien rahavirta -81,2 -80,9 -119,6 -131,1 -142,2

Rahavirta investointien jälkeen 116,4 150,5 346,4 406,3 540,8

Omien osakkeiden hankinta ja myynti -28,9 - -40,7 -16,9 -16,8

Oman pääoman lisäys 4,4 - 4,4 22,3 22,3

voitonjako - - -229,7 -332,7 -333,2

talletusten ja lainasaamisten nettomuutos -117,7 -94,1 -83,0 -45,7 -182,7

velkojen muutos -32,4 -9,7 -37,2 -38,3 -54,1

Rahavirta rahoitustoiminnasta -174,6 -103,8 -386,2 -411,3 -564,5

Rahavarojen muutos -58,2 46,7 -39,8 -5,0 -23,7

Rahavarat kauden lopussa 147,5 208,2 147,5 208,2 192,5

valuuttakurssien vaikutus 1,0 5,3 5,2 -8,3 -11,3

Rahavarat kauden alussa 206,7 166,8 192,5 204,9 204,9

Rahavarojen muutos -58,2 46,7 -39,8 -5,0 -23,7

kOROllisEN NEttOvElaN muutOs

Me 7–9/2011 7–9/2010 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

korollinen nettovelka kauden alussa -715,6 -487,6 -749,8 -504,7 -504,7

korollinen nettovelka kauden lopussa -823,2 -610,7 -823,2 -610,7 -749,8

Korollisen nettovelan muutos -107,6 -123,1 -73,4 -106,0 -245,1

lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
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tuNNusluvut 

1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

laimentamaton osakekohtainen tulos e 1,56 1,42 2,10

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos e 1,55 1,41 2,09

Oma pääoma/osake e 6,84 5,51 6,25

korollinen nettovelka me -823,2 -610,7 -749,8

Omavaraisuusaste % 50,4 45,3 49,3

Nettovelkaantumisaste % -47,2 -43,3 -46,8

Oman pääoman tuotto % 31,7 35,1 36,5

sijoitetun pääoman tuotto % 31,1 33,3 34,8

taseen loppusumma me 3 460,6 3 113,2 3 245,2

liiketoimintaan sitoutunut pääoma me 922,6 798,3 850,8

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) me -369,6 -407,7 -394,3

liikEvaiHtO maRkkiNa-aluEittaiN

Me 1–9/2011 % 1–9/2010 % 1–12/2010 %

EmEa1) 2 004,5 55 1 999,3 57 2 911,5 58

amerikka 661,4 18 746,5 21 1 018,3 21

aasian ja tyynenmeren alue 970,5 27 752,0 22 1 056,8 21

Yhteensä 3 636,4 3 497,8 4 986,6

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka

tuNNuslukuJa vuOsiNElJäNNEksittäiN

Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010

saadut tilaukset me 1 095,4 1 226,2 1 044,7 1 006,3 865,2 1 042,8 894,7

tilauskanta me 4 143,2 3 947,7 3 737,5 3 597,8 3 657,9 3 933,7 3 638,5

liikevaihto me 1 296,2 1 286,4 1 053,8 1 488,8 1 235,9 1 258,9 1 003,0

liikevoitto me 188,9 184,5 118,7 227,3 184,8 175,7 108,6

liikevoitto % 14,6 14,3 11,3 15,3 15,0 14,0 10,8

Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008

saadut tilaukset me 813,5 766,5 953,9 898,5 845,2 892,4 1 092,4 1 117,5

tilauskanta me 3 309,1 3 603,4 3 754,1 3 753,1 3 576,7 4 002,8 3 838,7 3 617,4

liikevaihto me 1 426,8 1 127,3 1 168,6 1 021,0 1 431,6 1 123,8 1 142,1 905,3

liikevoitto me 202,7 160,1 146,3 1) 91,2 189,2 146,0 136,7 86,5

liikevoitto % 14,2 14,2 12,5 1) 8,9 13,2 13,0 12,0 9,6

Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006

saadut tilaukset me 901,9 926,3 944,4 902,1 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta me 3 282,3 3 473,6 3 318,0 3 105,7 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto me 1 294,2 971,6 1 001,9 811,2 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto me 160,8 2) 126,7 116,4 69,3 3) 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 12,4 2) 13,0 11,6 8,5 3) 10,8 11,5 10,0 7,0

1)  ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista uudelleenjärjestelykulua, joka liittyy kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan. 
2)  ilman 22,5 miljoonan euron varausta koskien itävallan kartellioikeuden päätöstä sekä ilman 12,1 miljoonan euron kONE Buildingistä 

saatua myyntivoittoa.
3)  ilman 142,0 miljoonan euron sakkoa koskien Euroopan komission päätöstä.

Osavuosikatsauksen liitetietoja
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saaDut tilauksEt

Me 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

3 366,3 2 802,7 3 809,0

tilauskaNta

Me 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

4 143,2 3 657,9 3 597,8

iNvEstOiNNit

Me 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

käyttöomaisuuteen 24,3 22,4 32,0

vuokrasopimuksiin 11,2 9,9 11,5

yritysostoihin 57,0 149,5 167,2

Yhteensä 92,5 181,8 210,7

tutkimus- Ja kEHitysmENOt

Me 1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

59,0 46,6 70,9

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,6 1,3 1,4

HENkilöstö

1–9/2011 1–9/2010 1–12/2010

keskimäärin 34 386 33 594 33 566

kauden lopussa 35 117 33 626 33 755

Osavuosikatsauksen liitetietoja
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vastuut

Me 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi - - -

Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 0,1 2,0 2,0

takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 3,4 3,8 3,5

muiden puolesta 8,2 10,1 6,0

muut vuokrasopimukset 178,5 175,6 179,0

Yhteensä 190,2 191,5 190,5

Pankit ja rahoituslaitokset ovat antaneet takauksia kONEen tytäryhtiöiden normaalin liiketoiminnan vastuiden vakuudeksi enintään 

708,0 (30.9.2010: 705,0) miljoonan euron arvosta 30.9.2011.

vuonna 2005 jakautuneen kone Oyj:n mahdolliset vastuut kohdistuvat kONE Oyj:lle jakautumissuunnitelman mukaisesti.

konserni vuokraa autoja, koneita, kalustoja sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla vuokrasopimuksilla.

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
Me 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

yhden vuoden kuluessa 48,1 45,4 44,5

yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 106,1 101,3 100,7

yli viiden vuoden kuluttua 24,3 28,9 33,8

Yhteensä 178,5 175,6 179,0

JOHDaNNaissOPimuksEt

Johdannaissopimusten käyvät arvot  positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

Me 30.9.2011 30.9.2011 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 17,5 8,3 9,2 -5,8 -2,9

valuutan- ja koronvaihtosopimukset - 27,1 -27,1 -13,4 -20,2

sähkötermiinit 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,9

Yhteensä 17,9 35,7 -17,8 -19,3 -22,2

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Me 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 782,7 583,8 534,7

valuutan- ja koronvaihtosopimukset 139,3 139,3 139,3

sähkötermiinit 4,5 4,5 5,6

Yhteensä 926,5 727,6 679,6

Osavuosikatsauksen liitetietoja
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30.9.2011 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 38 104 356 222 431 764 260 536 120

yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 5 528 120

Osakepääoma, e 65 134 030

Osakkeiden markkina-arvo, me 9 129

B-osakkeiden pörssivaihto, milj. kpl, 1–9/2011 118,2

B-osakkeiden pörssivaihto, me, 1–9/2011 4 724

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 30 573 30 573

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, e, tammi–syyskuu 2011 35,80 44,37 34,35

1) tammi–syyskuun 2011 aikana kONE käytti edellistä valtuutustaan omien osakkeiden ostamiseen helmikuussa ja osti yhteensä 

298 835 B-sarjan osakettaan. Huhtikuussa kONE luovutti 219 000 omaa B-sarjan osaketta osakepohjaiseen kannustinjärjes-

telmään. Heinäkuussa 200 000 kONEen omaa B-sarjan osaketta merkittiin 2007 -optio-oikeuksilla. Elokuussa kONE käytti 

voimassaolevaa valtuutustaan omien osakkeiden ostamiseen ja osti yhteensä 799 250 B-sarjan osakettaan. 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat
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KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaat-

tiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtä-

minen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkoke-

mus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, 

turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2010 KONEen 

liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 33 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ 

OMX Helsinki Oy:ssä.

tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä kONEen johdon tiedossa 
oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen 
suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. tämän 
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen mm. 
muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä ja valuuttakursseissa.


