
KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 
 
KONE Oyj, pörssitiedote, 25. tammikuuta 2008 klo 12.30 
 
Vuosi 2007 lyhyesti ja vuoden 2008 näkymät 
 
- Saadut tilaukset kasvoivat vuonna 2007 18 prosenttia. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 21 prosenttia. Saadut tilaukset olivat 3 
675 (3 116) miljoonaa euroa.  
 
- Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 4 079 (3 601) miljoonaan euroon. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 16 prosenttia.  
 
- Liikevoitto oli 320,8 (360,1) miljoonaa euroa. Kun ei oteta lukuun 152,4 
miljoonaa euroa, joka koostuu Euroopan komission päättämästä sakosta, Itävallan 
kartellioikeuden päättämästä sakosta ja KONE Buildingin myyntivoitosta, 
liikevoitto oli 473,2 miljoonaa euroa eli 11,6 (10,0) prosenttia liikevaihdosta.  
 
- Osakekohtainen tulos oli 1,44 (1,86) euroa. 
 
- Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 
2008 saavuttaa noin 10 prosentin liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna. 
Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 prosentin kasvu 
vuoden 2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. Tämä vastaa vähintään 
12,0 prosentin liikevoittotasoa. 
 
- Hallitus ehdottaa osingoksi 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. 
 
Vuoden 2007 viimeinen neljännes lyhyesti 
 
- Saadut tilaukset kasvoivat loka-joulukuussa 27 prosenttia. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 31 prosenttia. Tilaukset olivat  901,9 
(712,1) miljoonaa euroa ja kasvu oli voimakasta kaikilla maantieteellisillä 
alueilla.  
 
- Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 13 prosenttia 1 294 (1 146) miljoonaan 
euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 16 prosenttia. 
 
- Liikevoitto oli 150,4 (123,4) miljoonaa euroa. Kun Itävallan kartellioikeuden 
päättämää sakkoa ja KONE Buildingin myyntivoittoa ei oteta lukuun, liikevoitto 
oli 160,8 miljoonaa euroa eli 12,4 (10,8) prosenttia liikevaihdosta. 
 



Avainlukuja 
 

    
10-12/ 
2007  

10-12/
2006 muutos%

1-12/ 
2007   

1-12/
2006 muutos%

Saadut tilaukset Me 901,9  712,1 26,7 3 674,7   3 116,3 17,9
Tilauskanta Me 3 282,3  2 762,1 18,8 3 282,3   2 762,1 18,8
Liikevaihto Me 1 294,2  1 145,6 13,0 4 078,9   3 600,8 13,3

Liikevoitto Me 160,8 1) 123,4 30,3 473,2 2) 360,1 31,4

Liikevoitto % 12,4 1) 10,8  11,6 2) 10,0  
Rahavirta 
liiketoiminnasta 
(ennen 
rahoituseriä ja 
veroja) Me 116,0  97,7  380,0   371,7  
Tilikauden  
voitto Me 100,6  80,2  180,3   234,4  
Korollinen  
nettovelka Me 91,7  124,9  91,7   124,9  
Omavarai- 
suusaste % 31,7  30,5  31,7   30,5  
Nettovelkaan-
tumisaste % 12,2  17,9  12,2   17,9  
Laimentamaton 
osakekohtainen 
tulos e 0,80  0,64  1,44   1,86  
 
 
1) Ilman 22,5 miljoonan euron varausta  koskien Itävallan kartellioikeuden 
päätöstä sekä ilman 12,1 miljoonan euron KONE Buildingistä saatua myyntivoittoa. 
2) Ilman Euroopan komission päätöstä koskevaa 142,0 miljoonan euron sakkoa, 22,5 
miljoonan euron varausta  koskien Itävallan kartellioikeuden päätöstä sekä ilman 
12,1 miljoonan euron KONE Buildingistä saatua myyntivoittoa. 
 
KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta: 
 
”Vuosi 2007 oli KONEelle erinomainen niin toiminnallisen tuloksen kuin 
kehitysohjelmien edistymisen osalta. Sekä saadut tilaukset että liikevoitto 
kasvoivat voimakkaasti. Erityisen tyytyväinen olen tilausten kasvun kiihtymiseen 
viimeisellä vuosineljänneksellä. KONEen liiketoiminnan kehitys oli alan 
kokonaiskehitystä parempaa, mikä on merkki terävöityneestä kilpailukyvystämme. 
Kehitys vastaa pitkän aikavälin tavoitettamme, jonka mukaisesti olemme luomassa 
KONEesta mahdollisimman vahvaa toimijaa alallaan niin markkina-aseman kuin 
kannattavuuden suhteen”, pääjohtaja Matti Alahuhta sanoo. 
 
KONEen näkymät vuodelle 2008 ovat positiiviset. Alahuhdan mukaan merkittävin  
KONEen toimintaan vaikuttava megatrendi tulevina vuosikymmeninä on 
kaupungistuminen. “Kasvavat kaupunkiympäristöt tarvitsevat entistä enemmän ja 
entistä parempia ratkaisuja lisääntyvien ihmisvirtojen liikuttamiseksi 
sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja tehokkaasti.” 
 
“Olemme tyytyväisiä saavutuksiimme ja samalla tiedostamme, että meillä on 
edelleen merkittävästi mahdollisuuksia kehittää KONEesta entistä parempi yritys, 
joka hyödyntää hyvin toimintaympäristön muutoksia. Kuluneen kolmen vuoden aikana 
tekemämme työ tuo jatkuvasti lisää tuloksia. Nyt jatkamme seuraavaan vaiheeseen 
tavoitteenamme kehittää KONEesta aidosti markkinalähtöinen yritys”, Alahuhta 
sanoo. 
 
KONEen vuosikertomus on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.kone.com. 
Vuosikertomus sisältää lyhennelmän KONE Oyj:n tilintarkastetusta 
tilinpäätöksestä.  



 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi 
 
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään 25. tammikuuta 2008 klo 14.00 
osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.  
 
Englanninkielinen analyytikkotilaisuus ja puhelinkonferenssi järjestetään 25. 
tammikuuta 2008 klo 15.30 osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo. 
Puhelinkonferenssiin voi osallistua seuraavissa numeroissa: 
 
+1 334 323 6201 (soittajat, USA) 
+44 (0)20 7162 0025 (soittajat, muut) 
Osallistujatunnus: KONE 
 
Puhelinkonferenssi on seurattavissa myös webcast-muodossa osoitteessa 
www.kone.com. On demand -taltiointi tilaisuudesta on saatavilla KONEen Internet-
sivuilla myöhemmin samana päivänä. 
 
KONE yrityksenä 
 
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa 
asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia 
ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös 
rakennusten automaattiovia. Vuonna 2007 KONEen liikevaihto oli 4,1 miljardia 
euroa ja henkilöstömäärä noin 32 500. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan OMX:n 
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. 
 
www.kone.com 
 
Lisätietoja: 
Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 75 4484 
 
Lähettäjä: 
 
KONE Oyj 
 
 
Aimo Rajahalme   
talous- ja rahoitusjohtaja  
 
Minna Mars  
Viestintäjohtaja 
 



Tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 
 
Laskentaperiaatteet 
 
KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosi-katsaukset -
säännösten mukaisesti. Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun 
tilinpäätökseen vuodelta 2007. Tilinpäätöksen laskentaperiaatteet on esitetty 
25. tammikuuta 2008 julkaistussa vuoden 2007 vuosikertomuksessa. 
 
Katsaus loka-joulukuulta 2007  
 
Toimintaympäristö loka-joulukuussa 
 
Uusien laitteiden kysyntä jatkui hyvänä neljännellä vuosineljänneksellä. 
Kilpailu kunnossapitomarkkinoilla jatkui voimakkaana maailmanlaajuisesti, kun 
taas modernisointimarkkinat tarjosivat edelleen hyviä kasvumahdollisuuksia 
KONEelle. 
 
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) liiketoimintaympäristö oli 
suotuisa. Pohjois-Euroopan markkinoilla, kuten Isossa-Britanniassa, Saksassa, 
Benelux-maissa ja Pohjoismaissa, ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. Kokonaisuutena Etelä-Euroopan markkinat säilyivät 
samalla tasolla kuin aiemmin, vaikka asuinrakentaminen hidastui erityisesti 
Espanjassa. Itä-Euroopan ja Lähi-idän rakennusmarkkinoilla jatkui voimakas 
kasvu. 
 
Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinat olivat vakaat neljännellä 
vuosineljänneksellä. Toimisto- ja hotellirakentamisen kysyntä oli edelleen melko 
voimakasta ja tarjosi KONEelle hyvät mahdollisuudet aseman vahvistamiseen. 
Asuinkerrostalojen kysyntä heikkeni edelleen. Omakotitalojen rakentaminen kärsi 
heikosta kysynnästä, mutta KONE ei toimi näillä markkinoilla.  
 
Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvu oli voimakasta useimmilla markkinoilla. 
Kiinassa rakentaminen laajeneni edelleen Tier 2-3 -kaupunkeihin. Myös Intiassa 
ja Australiassa markkinat kehittyivät suotuisasti. 
   
Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 
 
KONEen tilaukset vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä lisääntyivät noin 27 
prosentilla ja olivat 901,9 (712,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 31 prosenttia. Tilaukset lisääntyivät 
voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Samanaikaisesti tilausten kasvu 
Amerikassa oli erittäin voimakasta ja erittäin hyvää myös Euroopassa ja Lähi-
idässä. Tilaukset kattavat vain uusien laitteiden ja modernisointien tilaukset. 
 
Loka-joulukuun suurimmat tilaukset sisälsivät tilauksen toimittaa ja asentaa 
hissit ja liukuportaat uuteen Shanghai International Finance Centreen Kiinaan, 
tilauksen uuteen monitoimirakennukseen Australiassa, tilauksen korkeatasoiseen 
liikekeskukseen Etelä-Mumbaissa Intiassa ja tilauksen suunnitella, toimittaa ja 
asentaa kaikki hissit Royal Caribbian Internationalin Genesis 2 –
luksusristelijään.   
 
KONEen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuoden 2006 loka-joulukuuhun verrattuna 
ja oli 1 294 (1 146) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna kasvu oli 16 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren 
alueella.  
 
Liikevoitto loka-joulukuulta oli 150,4 (123,4) miljoonaa euroa. Kun Itävallan 
kartellioikeuden päättämää sakkoa ja KONE Buildingin myyntivoittoa ei huomioida, 
liikevoitto oli 160,8 miljoonaa euroa eli 12,4 (10,8) prosenttia liikevaihdosta. 
Kehitysohjelmien eteneminen mahdollisti osaltaan hyvän tuloksen.  



 
KONE myi KONE Buildingin marraskuussa. Myyntihinta oli 35 miljoonaa euroa. 
Joulukuussa Itävallan kartellioikeus julkisti päätöksensä koskien kilpailua 
rajoittavia toimia Itävallan paikallisilla hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. 
Oikeus totesi KONEen Itävallan tytäryhtiön ja neljän muun yhtiön osallistuneen 
kilpailua rajoittaviin toimiin ja tämän seurauksena määräsi KONEen Itävallan 
tytäryhtiölle 22,5 miljoonan euron sakon. 
 
Liikevaihto markkina-alueittain, Me 
 
 10-12/2007 % 10-12/2006 % 1-12/2007 % 1-12/2006 % 

EMEA 1) 867,1 67 762,1 67 2 675,3 65 2 319,4 65
Amerikka 245,2 19 232,1 20 840,8 21 805,1 22
Aasian ja 
Tyynenmeren 
alue 181,9 14 151,4 13 562,8 14 476,3 13
Yhteensä 1 294,2   1 145,6   4 078,9   3 600,8   
 
1) EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka  
 
 



Katsaus tammi-joulukuulta 2007 
 
KONEen toimintaympäristö 
 
Uusien laitteiden ja modernisointien kysyntä jatkui vahvana useimmilla 
markkinoilla, mikä loi KONEelle edelleen hyvät edellytykset kasvuun. Myös 
kunnossapitomarkkinat säilyivät suotuisina mutta tiukasti kilpailtuina. 
 
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) liiketoimintaympäristö oli hyvä 
vuonna 2007. Uusien laitteiden markkinoiden kasvu oli hyvä Keski-, Pohjois- ja 
Itä-Euroopassa sekä Lähi-Idässä. Voimakkaimmin kasvoivat Lähi-idän ja Venäjän 
markkinat. Etelä-Euroopan uusien laitteiden markkinat säilyivät melko vakaina 
aktiivisen toimistorakentamisen ansiosta, kun taas asuinrakentamisessa oli 
havaittavissa jonkin verran hidastumista. Modernisointien kysyntä jatkui 
edelleen hyvänä, mihin vaikutti pääasiassa käytössä olevien hissien 
turvallisuutta koskeva suositus (Safety Norms for Existing Lifts, SNEL) sekä 
vanhenevan hissikannan uusimistarve.  
 
Amerikassa markkinoiden kasvu oli varsin vahvaa. Pohjois-Amerikan uusien 
laitteiden markkinoilla kysyntää vauhdittivat pääasiassa runsaat investoinnit 
toimisto-, sairaala- ja liikerakennuksiin. Asuinkerrostalorakentamisen markkinat 
heikkenivät Yhdysvalloissa jonkin verran. Omakotitalojen markkinoiden 
merkittävällä heikkenemisellä Yhdysvalloissa ei ollut vaikutusta KONEen 
liiketoimintaan vuonna 2007. 
 
Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvu oli useimmilla markkinoilla voimakasta. 
Uusien laitteiden markkinat jatkoivat nopeaa kasvuaan talouskasvun ja ripeän 
kaupungistumisen ansiosta. Kiinassa vahva kasvu jatkui. Myös Intiassa ja 
Australiassa markkinat kehittyivät edelleen hyvin. Australiassa sekä 
volyymituotteiden että suurprojektien markkinat kehittyivät suotuisasti. 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta 
 
KONEen markkina-asema vahvistui koko vuoden 2007 ajan. Saadut tilaukset 
lisääntyivät noin 18 prosentilla ja olivat 3 675 (2006: 3 116) miljoonaa euroa. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 21 prosenttia. 
Tilauksiin sisältyvät uudet laitteet ja modernisoinnit. Tilausten kasvu oli 
voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella. Samanaikaisesti tilausten kasvu oli 
erittäin hyvää Euroopassa ja Lähi-idässä sekä myös Amerikassa vuoden 
jälkimmäisellä puoliskolla.  
 
Verrattuna vuoden 2006 loppuun tilauskanta kasvoi noin 19 prosentilla ja oli 
3 282 (31.12.2006: 2 762) miljoonaa euroa joulukuun 2007 lopussa. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 24 prosenttia. 
Tilauskannan kate säilyi edelleen hyvänä.  
 
EMEA-alueella tilausten kasvu oli edelleen hyvällä tasolla useimmissa maissa. 
KONE sai vuoden aikana useita suuria tilauksia erityisesti Isosta-Britanniasta, 
Venäjältä ja Lähi-idästä. KONE pystyi myös edelleen vahvistamaan asemaansa 
modernisointimarkkinoilla vuoden 2007 aikana.  
 
Amerikassa kasvu oli hyvää sekä uusien laitteiden että modernisointien 
markkinoilla. Erityisesti KONEen edistykselliset hissien ja liukuportaiden 
modernisointiratkaisut lisäsivät kysyntää. 
 
Aasian ja Tyynenmeren alueella KONEen uusien laitteiden tilaukset lisääntyivät 
erittäin voimakkaasti useimmilla markkinoilla. Rohkaisevaa oli myös yhtiön 
aseman vahvistuminen suurprojekteissa. Vuonna 2007 KONE oli yksi Kiinan 
markkinoiden nopeimmin kasvavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä ja nousi 
markkinajohtajaksi konehuoneettomissa ratkaisuissa. Myös Australiassa ja 
Intiassa KONE jatkoi erittäin hyvää kehitystään. 



 
Liikevaihto 
 
KONEen liikevaihto kasvoi noin 13 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna ja oli 4 
079 (3 601) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu 
oli noin 16 prosenttia. Liikevaihto kasvoi yhtiön vahvistuneen kilpailukyvyn ja 
lähes kaikkien markkinoiden hyvän markkinatilanteen ansiosta. Liikevaihdon kasvu 
oli lähes kokonaan orgaanista. Vuonna 2007 toteutuneiden yrityskauppojen kautta 
kertyneellä liikevaihdolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilikauden 
liikevaihtoon. 
 
Uusien laitteiden liikevaihto oli 1 821 (1 491) miljoonaa euroa, mikä vastaa 
noin 22 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 25 prosenttia. 
 
Palveluiden liikevaihto kasvoi 7 prosentilla ja oli 2 258 (2 110) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 10 prosenttia. 
 
Liikevaihdosta 65 (65) prosenttia tuli EMEA-alueelta, 21 (22) prosenttia 
Amerikasta ja 14 (13) prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Yhdysvaltain 
dollarin heikkenemisellä on vaikutusta myynnin jakautumiseen eri 
maantieteellisille alueille. Suurimmat maat liikevaihdolla mitattuna olivat 
Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia ja Italia. 
 
Tulos 
 
Liikevoitto oli 320,8 (360,1) miljoonaa euroa. Kun ei oteta lukuun 152,4 
miljoonan euron nettokulua, joka koostuu Euroopan komission ja Itävallan 
kartellioikeuden määräämistä sakoista ja KONE Buildingin myynnistä, liikevoitto 
kasvoi 31,4 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna ja oli 473,2 miljoonaa euroa eli 
11,6 (10,0) prosenttia liikevaihdosta. Voimakas kasvu oli seurausta myynnin 
kasvusta, hyvistä myyntikatteista ja parantuneesta tuottavuudesta. Vuonna 2005 
aloitetut viisi kehitysohjelmaa vaikuttivat merkittävästi myönteiseen 
kehitykseen. Nettorahoituserät olivat -8,5 (-3,5) miljoonaa euroa.  
 
KONEen voitto ennen veroja oli 314,0 (356,3) miljoonaa euroa. Verot olivat 133,7 
(121,9) miljoonaa euroa. Tämä vastaa 27,9 (2006: 34,2) prosentin veroastetta 
ilman sakkojen aiheuttamaa -164,5 miljoonan euron tulosvaikutusta. Tilikauden 
voitto oli 180,3 (234,4) miljoonaa euroa.  
 
Osakkeenomistajille jakokelpoinen voitto oli 180,1 (234,8) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 1,44 (1,86) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 5,96 
(5,55) euroa. 
 
Rahavirta ja rahoitus 
 
KONEen liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 380,0 (371,7) 
miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli -121,8 (31.12.2006: -139,5) miljoonaa 
euroa sisältäen rahoitus- ja veroerät. Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 
miljoonan euron sakko kirjattiin taseen korollisiin velkoihin. Itävallan 
kartellioikeuden päätöstä koskeva 22,5 miljoonan euron sakko kirjattiin 
varaukseksi. 
 
Korollinen nettovelka oli 91,7 (31.12.2006: 124,9) miljoonaa euroa. 
Nettovelkaantumisaste oli 12,2 (17,9) prosenttia. KONEen omavaraisuusaste oli 
31,7 (30,5) prosenttia. 
 
Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit 
 
KONEen investoinnit mukaan lukien yritysostot olivat 116,9 (150,5) miljoonaa 
euroa. Investoinnit muihin kuin yritysostoihin koostuivat pääasiassa 



investoinneista uuteen kapasiteettiin ja korvausinvestoinneista. Yritysostojen 
osuus oli 49,6 (90,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana tehdyillä 
yritysostoilla ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2007 lukuihin. 
 
Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli kanadalaisen MIRO Elevators Limited -
huoltoyhtiön osto. Yhtiön koko osakepääoma siirrettiin KONEelle tammikuun 
lopussa. KONE sopi heinäkuussa Liettuan Vilnassa sijaitsevan UAB Elektros Pavara 
ir Ko -hissiyhtiön ostosta. Yhtiön koko osakekanta siirtyi KONEen omistukseen 
välittömästi. Elektros Pavara asentaa, huoltaa ja modernisoi hissejä ja 
liukuportaita. KONE osti myös ranskalaisen huoltoyhtiön nimeltä Cierma. Yhtiön 
osakekanta siirrettiin KONEelle heinäkuussa. Cierma toimii pääasiassa Nizzassa 
ja Cannesissa. Lisäksi KONE osti jäljellä olevat 90 prosenttia pietarilaisesta 
huoltoyhtiöstä nimeltä RSU5. KONE on omistanut yhtiöstä 10 prosenttia vuodesta 
2006 lähtien. Yrityskaupan myötä yhtiön koko omistajuus siirtyi KONEelle. Vuoden 
lopussa KONE osti amerikkalaisen Florida Coast Elevator -hissiyhtiön, joka 
toimii Fort Lauderdalen, Miamin ja Dade Countyn alueilla. 
 
Muutokset organisaatiossa 
 
KONE toteutti Yhdysvalloissa organisaatiomuutoksen vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla. Tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä, lisätä eri toimintojen 
välisiä synergiaetuja ja nostaa tuottavuutta. Uudelleenjärjestelyn myötä KONEen 
Amerikan pääkonttori perustetaan Chicagoon vuoden 2008 alussa.  
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 50,7 (50,3) miljoonaa euroa eli 1,2 (1,4) 
prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot sisältävät sekä uusien 
konseptien kehittämisen että olemassa olevien ratkaisujen jatkokehityksen. 
Vuoden 2007 aikana KONE toi markkinoille ratkaisuja, jotka laajensivat 
saavutettavissa olevaa markkinaa ja lisäsivät kilpailukykyä sekä 
volyymituotteissa että suurprojekteissa.  
 
Euroopassa KONE toi markkinoille KONE MonoSpace® -hissin uuden mallin, joka 
parantaa entisestään nykyistä tarjontaa. Uudistettu malli lisää tuotteen 
muunneltavuutta ja parantaa käytettävyyttä. Se täyttää myös uudet 
paloturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lisäksi ulkoasua on muutettu 
merkittävästi; tuotekokonaisuuteen kuuluvat uudenlainen pintakäsittely, 
muotoilu, sisäkatto ja muita muunneltavia lisäominaisuuksia. Tavarahissien 
tilatehokkuutta parannettiin pienentämällä kuilun vaatimaa tilaa.  
Pohjois-Amerikan markkinoilla edistyneemmät tuoteominaisuudet ja asennukseen 
liittyvät parannukset ovat tehneet KONEen tuotteista entistä houkuttelevampia 
asiakkaille. KONE EcoSpace® -hissin suosio kasvoi edelleen voimakkaasti ja avasi 
uusia markkinamahdollisuuksia konehuoneettomalle teknologialle hydraulihissien 
modernisoinnissa.  
 
Aasian ja Tyynenmeren alueella KONE toi markkinoille toiminnallisuudeltaan uusia 
ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka soveltuvat erityisesti 
asuinrakennuksiin, sekä uusia design-malleja hotellien ja tasokkaiden 
liikekeskusten tarpeisiin. Lisäksi markkinoille tuotiin valikoima design-malleja 
ja visuaalisia ominaisuuksia tuotetarjonnan muunneltavuuden lisäämiseksi.  
Uusia internet-pohjaisia ratkaisuja otettiin käyttöön tukemaan asiakaspalvelua. 
Näistä esimerkkeinä ovat arkkitehdeille valmisteltu verkkotyökalu (KONE 
Architect Toolbox) sekä 3D-mallinnustyökalu. Lisäksi markkinoille tuotiin myös 
useita palvelutuotteita, kuten uusi modernisointiratkaisu, joka tarjoaa 
asiakkaille joustavuutta hissin sähköistykseen, optimaalista tilankäyttöä, uuden 
rinnakkaisen merkinantolaitetuoteperheen ja uuden nostolaitteen 
modernisointipaketin.  
 



Merkittävät tapahtumat tilikaudella  
 
Euroopan komissio aloitti vuonna 2004 tutkimukset koskien paikallista kilpailua 
rajoittavaa toimintaa hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla Euroopassa. Kolme vuotta 
kestäneen tutkimusprosessin päätös julkistettiin 21. helmikuuta 2007. Euroopan 
komissio totesi KONEen tytäryhtiöiden Belgiassa, Luxemburgissa, Saksassa ja 
Alankomaissa toimineen paikallista kilpailua rajoittavalla tavalla ennen vuoden 
2004 alkua ja määräsi KONEelle yhteensä 142 miljoonan euron sakon. Sakko 
kohdistuu Saksan ja Hollannin liiketoimintaan. Belgian ja Luxemburgin osalta 
KONE sai vapautuksen sakosta toimimalla ensimmäisenä komission kanssa 
yhteistyössä. 
 
Toukokuussa KONE valitti Euroopan komission päätöksestä. Euroopan komission 
päättämä 142,0 miljoonan euron sakko kirjattiin taseen korollisiin velkoihin. 
Valituksen takia sakon määrä voi muuttua. 
 
Helmikuussa KONEen Itävallan tytäryhtiön tietoon saatettiin, että Itävallan 
kilpailuviranomainen on tehnyt paikalliselle kartellioikeudelle hakemuksen 
sakkojen määräämiseksi mahdollisiin kilpailunvastaisiin toimiin hissi- ja 
liukuporrastoiminnassa syyllistyneille yhtiöille mukaan lukien KONEen Itävallan 
tytäryhtiö. Hakemus kohdistui epäiltyihin kilpailunvastaisiin toimiin 
paikallisilla markkinoilla ennen vuoden 2004 puoliväliä. KONE aloitti 
välittömästi asian perinpohjaisen tutkimisen.  
 
Joulukuussa Itävallan kartellioikeus ilmoitti päätöksensä koskien kilpailua 
rajoittavia toimia Itävallan paikallisilla hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. 
Oikeus totesi KONEen Itävallan tytäryhtiön ja neljän muun yhtiön osallistuneen 
kilpailua rajoittaviin toimiin ja tämän seurauksena määräsi KONEen Itävallan 
tytäryhtiölle 22,5 miljoonan euron sakon. Itävallan kartellioikeuden päättämä 
sakko kirjattiin varaukseksi. 
 
Marraskuussa KONE myi KONE Buildingin. Myyntihinta oli 35 miljoonaa euroa. 
KONEen toiminta jatkuu rakennuksessa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 
 
Henkilöstö 
 
KONEen henkilöstöstrategian päämääränä on edistää yrityksen liiketoiminnan 
tavoitteiden saavuttamista. Keskeistä on taata yrityksen kiinnostavuus 
työnantajana ja varmistaa henkilöstön saatavuus, yritykseen sitoutuminen ja 
jatkuva kehittäminen. KONEen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet. 
Henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet muun muassa kieltävät syrjinnän 
ja takaavat oikeuden turvalliseen ja terveeseen työympäristöön sekä 
henkilökohtaiseen hyvinvointiin. 
 
KONEen palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 32 544 (31.12.2006: 29 321) 
henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 30 796 (28 366). 
Henkilöstömäärän kasvu oli edelleen suurinta nopeimmin kasvavilla markkinoilla 
kuten Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä. Muilla markkinoilla 
lisärekrytointeja on tehty lähinnä asennus- ja modernisointitehtäviin 
kasvaneiden volyymien seurauksena.  
 
Henkilöstöstä 56 (58) prosenttia sijoittui EMEA-alueelle, 18 (18) prosenttia 
Amerikkaan ja 26 (24) prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelle. 
 



Ympäristö 
 
Hissien merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät niiden 
käytöstä. Näihin ympäristövaikutuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa tuotteen 
kehitysvaiheessa ja sovittamalla hissiratkaisu rakennuskohtaisiin tarpeisiin. 
Tämän vuoksi KONE pyrkii ratkaisujensa ekotehokkuuden jatkuvaan parantamiseen 
tehokkaalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla. 
 
KONE huolehtii ympäristöstä paitsi toimimalla itse aloitteellisesti myös 
seuraamalla jatkuvasti liiketoimintaansa liittyviä lakeja ja suosituksia ja 
niihin tehtäviä muutoksia. Ympäristöasiat koordinoidaan konsernitasolla, mutta 
maayksiköt ja tuotantolaitokset ovat vastuussa paikallisista ympäristöasioista. 
 
Pääoman ja riskien hallinta 
 
KONE-konsernin riskienhallinnan ja pääoman hallinnan perimmäisenä tarkoituksena 
on omalta osaltaan luoda arvoa osakkeenomistajille.  
 
Pääoman hallinnan perusperiaate on säilyttää vahva taloudellinen asema ja 
varmistaa, että konsernin rahoitustarpeet voidaan tarvittaessa täyttää 
kustannustehokkaasti. Omistaja-arvon kasvu ja osinkojen tuotto sekä mahdolliset 
omien osakkeiden ostot muodostavat osakkeenomistajan kokonaistuoton. 
 
KONEen liiketoimintaan kohdistuu riskejä, joista merkittävimpiä ovat 
valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aine- ja henkilöstökustannusten nousu sekä 
muutokset maailmantalouden kehityksessä. 
 
Raaka-ainehintojen nousu tuntuu välittömästi itse valmistettujen komponenttien 
kuten ovien ja korien valmistuskustannuksissa tai välillisesti ostettujen 
komponenttien hinnoissa. Öljyn hinta vaikuttaa myös kunnossapitokustannuksiin. 
Maailmanlaajuisena konsernina KONE on altis ulkomaisten valuuttakurssien 
heilahteluille. Konsernin Treasury-toiminto hoitaa keskitetysti valuutta- ja 
muita rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Hissi- 
ja liukuporrastoiminnan kustannukset ja tuotot syntyvät pääasiassa samassa 
valuutassa, jolloin valuuttakurssien vaikutus näkyy lähinnä saavutetun tuloksen 
muuntamisessa euromääräiseksi. 
 
Nimitykset johtokunnassa 
 
KONE nimitti Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi Vance 
Tangin. Nimitys astui voimaan 19. helmikuuta 2007. 
 
Yhtiökokous 
 
Helsingissä 26. helmikuuta 2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti 
hallituksen jäsenten lukumäärän seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita 
yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino 
Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Sirpa Pietikäinen, Masayuki 
Shimono ja Iiro Viinanen. Varajäseneksi valittiin Jussi Herlin. Hallituksen 
jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-
Lindforsin. 
 
Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden 
omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. 
Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12 785 000 kappaletta siten, että A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 905 000 kappaletta ja B-sarjan 
osakkeita enintään 10 880 000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon 
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 



enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on lähes 10 prosenttia 
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. 
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien 
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 1 905 000 A-sarjan 
osaketta ja enintään 10 880 000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutetaan 
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä 
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja 
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä 
OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään 
niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX:n 
Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-
sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. 
Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa 
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään 
optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää 
antaa konsernin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, 
Kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat enintään 2 000 000 uuden 
B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin 
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Tämä valtuutus on 
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Lisäksi KONEen yhtiökokous valitsi KONE Oyj:n tilintarkastajaksi KHT Heikki 
Lassilan ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. 
 
Osingoksi 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettiin 0,99 euroa kutakin 
A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden eli 
yhteensä 125,5 miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 8. maaliskuuta 2007.  
 
Osakepääoma ja markkina-arvo 
 
KONE 2005A- ja KONE 2005B -optio-oikeudet, jotka perustuvat KONE Oyj:n vuoden 
2005 optio-ohjelmaan, listattiin OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) 
päälistalle 1. kesäkuuta 2005. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa kuuden (6) B-
sarjan osakkeen merkintään 8,04 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. 
Optio-oikeuksilla oli merkitty 31. joulukuuta 2007 mennessä yhteensä 843 084 
osaketta. KONEen osakepääoma oli korotuksen jälkeen 64 176 297,00 euroa. 
Osakepääoma koostuu 109 300 416 listatusta B-sarjan osakkeesta ja 19 052 178 
listaamattomasta A-sarjan osakkeesta. 
 
Vuoden 2007 aikana 142 920 osaketta merkittiin 2005A-optio-oikeuksilla ja 
143 046 osaketta 2005B-optio-oikeuksilla. 
 
Jäljellä olevat 2005A-optio-oikeudet oikeuttavat 83 652 B-sarjan osakkeen 
merkintään ja jäljellä olevat 2005B-optio-oikeudet 381 774 B-sarjan osakkeen 
merkintään. Osakkeiden merkintäaika A-sarjan optio-oikeuksilla päättyy 31. 
maaliskuuta 2008 ja B-sarjan optio-oikeuksilla 31. maaliskuuta 2009. Jäljellä 
olevilla optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä 465 426 osaketta. 
Osakekohtainen merkintähinta on 8,04 euroa. 
 
Lisäksi KONEella on vuonna 2005 myönnetyt ehdollinen 2005C-optio-ohjelma ja 
ehdollinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakkeiden merkintä optio-
oikeudella 2005C alkaa 1. huhtikuuta 2008 kuitenkin vain, jos KONE-konsernin 



tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden 
kasvun sekä konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 
liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. 
Optio-oikeuksien ehtojen toteutuminen vahvistetaan yhtiökokouksessa 25. 
helmikuuta, 2008. 
 
Vuoden 2007 huhtikuussa 129 000 konsernin hallussa ollutta omaa B-sarjan 
osaketta luovutettiin johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2006 asetettujen 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta.  
 
KONE Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa varsinaisen yhtiökokouksen 
26. helmikuuta 2007 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien 
antamisesta noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. Optio-oikeuksia annetaan 
yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 
2007 on 1.4.2010–30.4.2012. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos 
KONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 keskimääräinen liikevaihdon kasvu 
ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto 
(EBIT) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 liikevoitto 
ylittää tilikauden 2008 liikevoiton. 
 
Vuoden 2007 lopussa KONE Oyj:n hallituksella ei ollut voimassa olevaa 
valtuutusta osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirjojen tai optio-
oikeuksien liikkeeseenlaskuun. 
 
KONEen markkina-arvo kasvoi noin 12 prosenttia vuoden 2007 aikana ja oli 6 027 
miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2007 ilman konsernin hallussa olevia omia 
osakkeita.  
 
Omien osakkeiden hankinta 
 
KONEen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus päätti aloittaa 
omien osakkeiden hankinnan aikaisintaan 8. maaliskuuta 2007.  
Katsauskauden aikana KONE käytti omien osakkeiden hankintaan oikeuttavaa 
valtuutustaan ja osti helmikuussa 6 000 omaa osaketta. Huhtikuussa 129 000 
konsernin hallussa olevaa omaa osaketta luovutettiin johdon 
osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2006 asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
johdosta. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 2 615 753 B-sarjan 
osaketta (keskihinta 33,58 euroa). Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 2,4 
prosenttia kaikista listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 0,9 prosenttia 
kaikista äänistä. 
 
Kaupankäynti OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 
 
Vuonna 2007 OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä kaupankäynnin kohteena 
oli 95,9 miljoonaa KONE Oyj:n B-osaketta. Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 
4 487 miljoonaa euroa. Osakkeen hinta 31. joulukuuta 2007 oli 47,93 euroa. 
Katsauskaudella osakkeen korkein hinta oli 59,80 euroa ja matalin 39,52 euroa.  
 
Liputusilmoitukset 
 
8. maaliskuuta 2007 Morgan Stanley Investment Management Limited ilmoitti 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun, 9 pykälän mukaisesti hankkineensa KONE Oyj:n 
osakkeita siten, että sen omistusosuus yhtiön osakepääomasta oli noussut yli 
viiden (5) prosentin. Omistusosuus muuttui 29. marraskuuta 2005. 
 
13. syyskuuta 2007 Morgan Stanley Investment Management Limited ilmoitti 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun, 9 pykälän mukaisesti myyneensä KONE Oyj:n 
osakkeita siten, että sen omistusosuus yhtiön osakepääomasta oli laskenut alle 
viiden (5) prosentin. Omistusosuus muuttui 11. syyskuuta 2007. 
 



Näkymät 
 
Arvioimme, että markkinat tarjoavat KONEelle edelleen suotuisia mahdollisuuksia 
kasvuun vuonna 2008, vaikka heikentyneiden talousnäkymien johdosta emme usko 
kasvun olevan tänä vuonna yhtä voimakasta kaikilla markkinoilla kuin vuonna 
2007. 
 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 2008 
saavuttaa noin 10 prosentin liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna. 
Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 prosentin kasvu 
vuoden 2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. Tämä vastaa vähintään 
12,0 prosentin liikevoittotasoa. 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31. joulukuuta 2007 on 1 429 280 929,29 euroa, josta 
tilikauden voitto on 283 670 898,83 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista 
jaetaan osinkoa 1,29 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 
euroa kutakin ulkona olevaa 106 955 663 B-sarjan osaketta kohden, joten 
osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 163 619 671,52  euroa. Jäljelle jäävät 
voittovarat 1 265 661 257,77 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 
 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä ehdotetulle osingolle on 28. helmikuuta 2008. 
Osingonmaksupäivä on 6. maaliskuuta 2008. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
ulkona olevat osakkeet lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2007. 
 
Yhtiökokous 2008 
 
KONE Oyj:n yhtiökokous pidetään 25. helmikuuta 2008 klo 11 Finlandia-talossa 
osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. 
 
Helsingissä 25. tammikuuta 2008 
 
KONE Oyj 
 
Hallitus 
 
 
Tämä tiedote 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. 
 



Konsernituloslaskelma 
 

Me 
10-12/ 
2007 %

10-12/
2006 %

1-12/ 
2007 % 

1-12/
2006 %

Liikevaihto 1 294,2   1 145,6   4 078,9   3 600,8   
Kulut ja poistot -1 143,8   -1 022,2   -3 758,1   -3 240,7   
Liikevoitto 150,4 11,6 123,4 10,8 320,8 7,9 360,1 10,0
Osuus 
osakkuusyhtiöiden 
tuloksista 0,8   0,2   1,7   -0,3   
Rahoitustuotot 4,8   4,8   16,6   16,1   
Rahoituskulut -6,2   -4,5   -25,1   -19,6   
Voitto ennen 
veroja 149,8 11,6 123,9 10,8 314,0 7,7 356,3 9,9
Verot -49,2   -43,7   -133,7   -121,9   
Tilikauden voitto 100,6 7,8 80,2 7,0 180,3 4,4 234,4 6,5
                  
Tilikauden voiton 
jakautuminen:                 
Emoyhtiön 
osakkeenomistajil
le 100,7   80,1   180,1   234,8   
Vähemmistöille -0,1   0,1   0,2   -0,4   
Yhteensä 100,6   80,2   180,3   234,4   
                  
Emoyhtiön 
osakkeenomistajil
le tilikauden 
voitosta laskettu 
osakekohtainen 
tulos, e                 
Laimentamaton 
osakekohtainen 
tulos, e 0,80   0,64   1,44   1,86   
Laimennusvaikutuk
sella oikaistu 
osakekohtainen 
tulos, e 0,79   0,63   1,42   1,85   
 



Konsernitase 
 
Vastaavaa, Me   31.12.2007 31.12.2006 
Pitkäaikaiset varat       
Liikearvo   577,2 557,3 
Muut aineettomat 

hyödykkeet   53,2 58,4 
Aineelliset hyödykkeet   201,0 217,7 
Osuudet 

osakkuusyhtiöissä   10,9 7,7 
Osakkeet ja osuudet   114,5 116,5 
Myytävissä olevat 

sijoitukset   5,9 5,4 
Pitkäaikaiset lainat 

ja saamiset I 1,7 5,1 
Laskennalliset 

verosaamiset   118,6 134,1 
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä   1 083,0 1 102,2 
       
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus   773,2 668,8 
Saadut ennakot   -694,6 -552,1 
Myyntisaamiset   706,3 622,0 
Siirtosaamiset   174,1 126,0 
Tuloverosaamiset   44,1 57,1 
Lyhytaikaiset lainat 

ja saamiset I 118,9 158,9 
Rahavarat I 154,9 109,5 

Lyhytaikaiset varat 
yhteensä   1 276,9 1 190,2 
       
Vastaavaa yhteensä   2 359,9 2 292,4 
       
        
Vastattavaa Me   31.12.2007 31.12.2006 
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma       
Osakepääoma   64,2 64,0 
Ylikurssirahasto   100,2 98,0 
Arvonmuutos- ja 

suojausrahasto   5,5 -0,5 
Muuntoero   -31,3 -14,0 
Kertyneet voittovarat   610,3 547,6 

Emoyhtiön 
osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma 
yhteensä   748,9 695,1 
       
Vähemmistöosuudet   0,3 3,5 
       
Oma pääoma yhteensä   749,2 698,6 
       
Pitkäaikainen vieras 
pääoma       
Lainat I 175,8 100,2 



Laskennalliset 
verovelat   25,9 30,3 
Eläkevastuut   131,9 145,0 

Pitkäaikainen vieras 
pääoma yhteensä   333,6 275,5 
       
Varaukset   86,6 71,8 
       
Lyhytaikainen vieras 
pääoma      
Pitkäaikaisten 

lainojen seuraavan 
vuoden lyhennykset I 62,1 48,6 
Muut lyhytaikaiset 

velat I 129,3 249,6 
Ostovelat   274,6 231,5 
Siirtovelat   632,5 619,2 
Tuloverovelat   92,0 97,6 

Lyhytaikainen vieras 
pääoma yhteensä   1 190,5 1 246,5 
       
Vastattavaa yhteensä   2 359,9 2 292,4 
        
I- kirjaimella merkityt taserivit sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. 
 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
1) Osakepääoma     
2) Ylikurssirahasto    
3) Arvonmuutos- ja suojausrahasto   
4) Muuntoero 
5) Omat osakkeet 
6) Kertyneet voittovarat 
7) Vähemmistöosuudet     
8) Yhteensä 
 

Me 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6
            
Tilikauden voitto       180,1 0,2 180,3
            
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät:           
Tapahtumat 

osakkeenomistajien ja 
vähemmistön kanssa:           

Maksetut osingot       -125,1  -125,1
Osakeanti (optio-

oikeudet) 0,2 2,2       2,4
Omien osakkeiden 

osto      -0,3    -0,3
Omien osakkeiden 

myynti           -
Muutos 

vähemmistöosuuksissa         -3,4 -3,4
Tulevien 

rahavirtojen suojaus    6,0      6,0



Muuntoeron muutos     -18,4     -18,4
Ulkomaisten 

tytäryhtiöiden 
suojaus     1,5     1,5
Tytäryhtiösuojauksen 

verovaikutus     -0,4     -0,4
Optio- ja 

osakepalkitseminen      3,7 4,3  8,0
31.12.2007 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2
 
 

Me 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

1.1.2006 63,9 96,4 -5,1 9,9 -21,9 523,2 2,8 669,2
            
Tilikauden voitto       234,8 -0,4 234,4
            
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät:           
Tapahtumat 

osakkeenomistajien ja 
vähemmistön kanssa:           

Maksetut osingot       -126,9  -126,9
Osakeanti (optio-

oikeudet) 0,1 1,6       1,7
Omien osakkeiden 

osto      -69,3    -69,3
Omien osakkeiden 

myynti           -
Muutos 

vähemmistöosuuksissa         1,1 1,1
Tulevien 

rahavirtojen suojaus    4,6      4,6
Muuntoeron muutos     -30,4     -30,4
Ulkomaisten 

tytäryhtiöiden 
suojaus     8,8     8,8
Tytäryhtiösuojauksen 

verovaikutus     -2,3     -2,3
Optio- ja 

osakepalkitseminen       7,7  7,7
31.12.2006 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6
 



Konsernin rahavirtalaskelma 
 
Me 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006
      
Myyntitulot 4 168,1 3 656,1
Ostot, palkat ja muut menot -3 788,1 -3 284,4
    
Rahavirta liiketoiminnasta ennen 
rahoituseriä ja veroja 380,0 371,7
    
Saadut korot 13,9 12,5
Maksetut korot -18,8 -15,6
Saadut osingot 3,3 2,2
Muut rahoituserät -12,5 -4,7
Maksetut verot -119,9 -100,3
      
Rahavirta liiketoiminnasta 246,0 265,8
      
Käyttöomaisuushankinnat -66,0 -62,2
Käyttöomaisuusmyynnit 42,8 0,6
Yrityshankinnat vähennettynä hankituilla 
rahavaroilla -71,4 -44,1
Yritysmyynnit vähennettynä luovutetuilla 
rahavaroilla - 9,3
      
Rahavirta investoinneista -94,6 -96,4
    
Rahavirta investointien jälkeen 151,4 169,4
      
Lainasaamisten nettomuutos 42,0 -14,3
Lyhytaikaisten velkojen nettomuutos -113,9 47,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 149,0 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -59,1 -9,5
Omien osakkeiden osto -0,3 -69,3
Omien osakkeiden myynti - -
Osakepääoman korotus 2,4 1,7
Maksetut osingot -125,1 -126,8
      
Rahavirta rahoitustoiminnasta -105,0 -170,5
    
Rahavarojen muutos 46,4 -1,1
      
Rahavarat kauden lopussa 154,9 109,5
Valuuttakurssien vaikutus 1,0 2,9
Rahavarat kauden alussa 109,5 113,5
      
Rahavarojen muutos 46,4 -1,1



 
 
Tilikauden voiton yhteys liiketoiminnan 
rahavirtaan     
      
Tilikauden voitto 180,3 234,4
Poistot ja arvonalentumiset 70,2 61,3
      
Tulo ennen käyttöpääomaerien muutosta 250,5 295,7
      
Saamisten muutos -101,2 -102,4
Velkojen muutos 58,8 70,5
Vaihto-omaisuuden muutos 37,9 2,0
      
Rahavirta liiketoiminnasta 246,0 265,8
 
 
Valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa laadittaessa 
muuntamalla alkava tase tilikauden päättymispäivän kurssien mukaan.  
 
Korollisen nettovelan muutos     
      
Me 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006
    
Korollinen nettovelka kauden alussa 124,9 99,3
Korollinen nettovelka kauden lopussa 91,7 124,9
    
Korollisen nettovelan muutos -33,2 25,6
 
Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan euron sakko sisältyy 
korolliseen nettovelkaan 31.12.2007. KONE on valittanut päätöksestä, joten sakon 
määrä voi muuttua. 
 
Tunnusluvut 
 
    1-12/2007 1-12/2006 
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 1,44 1,86 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos e 1,42 1,85 
Oma pääoma/osake e 5,96 5,55 
Korolliset nettovelat Me 91,7 124,9 
Omavaraisuusaste % 31,7 30,5 
Nettovelkaantumisaste % 12,2 17,9 
Oman pääoman tuotto % 24,9 34,3 
Sijoitetun pääoman tuotto % 30,4 35,4 
Taseen loppusumma Me 2 359,9 2 292,4 
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma Me 840,9 823,5 
Käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja 
veroerät) Me -121,8 -139,5 
 
Liikevaihto markkina-alueittain 
 
Me 1-12/2007 % 1-12/2006 % 

EMEA 1) 2 675,3 65 2 319,4 65 
Pohjois-Amerikka 840,8 21 805,1 22 
Aasian ja Tyynenmeren alue 562,8 14 476,3 13 



Yhteensä 4 078,9   3 600,8   
1) EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, 
Afrikka   
 
Saadut tilaukset  
Me 1-12/2007 1-12/2006
  3 674,7 3 116,3
   
   
Tilauskanta  
Me 31.12.2007 31.12.2006
  3 282,3 2 762,1
  
   
Investoinnit  
Me 1-12/2007 1-12/2006
Käyttöomaisuuteen 58,1 51,3
Vuokrasopimuksiin 9,2 9,1
Yritysostoihin 49,6 90,1
Yhteensä 116,9 150,5
   
   
Tutkimus- ja kehitysmenot  
Me 1-12/2007 1-12/2006
  50,7 50,3
Tutkimus-ja kehitysmenot prosenttia 
liikevaihdosta 1,2 1,4
   
   
Henkilöstö 
  1-12/2007 1-12/2006
Keskimäärin 30 796 28 366
Kauden lopussa 32 544 29 321
 
 
Vastuut     
      
  31.12.2007 31.12.2006
Kiinnitykset   
Omien velkojen vakuudeksi 0,7 30,7

Pantit   
Omien velkojen vakuudeksi 4,8 5,4

Takaukset   
Osakkuusyhtiöiden puolesta 5,3 1,8
Muiden puolesta 6,3 3,4

Muut vuokrasopimukset 148,9 115,8
Yhteensä 166,0 157,1
     

Jakautuneen Kone Oyj:n mahdolliset vastuut kohdistuvat 
KONE Oyj:lle jakautumissuunnitelman mukaisesti. 
Konserni vuokraa autoja, koneita, kalustoja sekä 
kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla 
vuokrasopimuksilla. 
 



 
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten 
vähimmäisvuokrat 31.12.2007 31.12.2006
Yhden vuoden kuluessa 39,0 34,6
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 91,2 72,5
Yli viiden vuoden kuluttua 18,7 8,7
Yhteensä 148,9 115,8
      
Tilikauden tulokseen sisältyy 44,7 (37,1) miljoonaa euroa vuokrakuluja. 
 
Johdannaissopimukset 
 
Johdannaissopimusten käyvät arvot, Me 

  
Johdannais-

varat
Johdannais-

velat
Netto 

käypä arvo 
Netto 

käypä arvo

  31.12.2007 31.12.2007
 

31.12.2007 31.12.2006
Valuuttatermiinit      
IAS 39-suojausalaskennan 
alaiset 

kassavirtasuojaukset 7,1 0,4 6,7 0,4
IAS 39-suojausalaskennan 
alaiset 
nettoinvestointisuojaukset 0,9 0,5 0,4 0,5
muut suojaukset 4,1 5,2 -1,1 0,3

Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,0
Valuutan- ja 
koronvaihtosopimukset, 
maturiteetti alle vuoden      
IAS 39-suojausalaskennan 
alaiset 
nettoinvestointisuojaukset 2,9 - 2,9 -
muut 

nettoinvestointisuojaukset - - - 43,2
Valuutan- ja 
koronvaihtosopimukset, 
maturiteetti 1-3 vuotta      
IAS 39-suojausalaskennan 
alaiset 
nettoinvestointisuojaukset 2,6 - 2,6 2,8
muut 
nettoinvestointisuojaukset 6,3 - 6,3 -

Sähkötermiinit 0,9 - 0,9 0,3
Yhteensä 24,8 6,1 18,7 47,5
 
Johdannaissopimusten nimellisarvot, Me 
 
 31.12.2007 31.12.2006 
Valuuttatermiinit     
IAS 39-suojausalaskennan alaiset 

kassavirtasuojaukset 159,4 119,3 
IAS 39-suojausalaskennan alaiset 

nettoinvestointisuojaukset 47,4 68,9 
muut suojaukset 320,5 204,6 

Valuuttaoptiot 15,6 32,3 
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset, 
maturiteetti alle vuoden     
IAS 39-suojausalaskennan alaiset 

nettoinvestointisuojaukset 20,0 - 



muut nettoinvestointisuojaukset - 153,8 
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset, 
maturiteetti 1-3 vuotta     
IAS 39-suojausalaskennan alaiset 

nettoinvestointisuojaukset 23,6 43,6 
muut nettoinvestointisuojaukset 113,1 - 

Sähkötermiinit 2,5 2,9 
Yhteensä 702,1 625,4 
 
Valuuttaoptioihin ja sähkötermiineihin ei ole sovellettu IAS 39-
suojauslaskentaa. Johdannaissopimukset on tehty suojaustarkoituksessa KONE-
konsernin valuuttasuojauspolitiikan mukaisesti.  
 
Johdannaisvarat ja –velat on esitetty niiden pääasiallisen luonteensa vuoksi 
taseen lyhytaikaisten varojen siirtosaamisissa ja lyhytaikaisten velkojen 
siirtoveloissa. 
 
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat  
 
31. joulukuuta 2007                  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä
Osakkeiden lukumäärä 190 521 78 109 300 416 128 352 594
Yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet 1) 2 615 753 
Osakepääoma, e  64 176 297
Osakkeiden markkina-arvo, Me  6 027
B-osakkeiden pörssivaihto, milj. 
kpl, 2007 95,9 
B-osakkeiden pörssivaihto, Me, 2007 4 487 
Osakkeenomistajien lukumäärä 3 13 650 13 650
B-osakkeen hinta, e, 1-12/2007  
  Päätöskurssi Ylin Alin
B-osakkeen hinta, e, 1-12/2007 47,93 59,80 39,52
 
1) Vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä KONE ei käyttänyt valtuutustaan ostaa 
omia osakkeita. Vuoden 2007 toisella neljänneksellä osakepalkitsemisohjelmaan 
luovutettiin 129 000 osaketta. Ensimmäisen neljänneksen aikana KONE Oyj hankki 6 
000 omaa B-sarjan osaketta. Katsauskaudella 1. tammikuuta–31. joulukuuta 2006 
KONE Oyj hankki 1 963 913 omaa B-sarjan osaketta. Tilikaudella 1.6.–31.12.2005 
KONE Oyj osti yhteensä 374 840 omaa B-sarjan osaketta. Lisäksi osakepohjaiseen 
kannustinjärjestelmään liittyen konsernitilinpäätökseen yhdistelty konserniyhtiö 
on hankkinut joulukuussa 2005 yhteensä 400 000 B-sarjan osaketta 


