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Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

Metsolta jälleen vahva suoritus

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukau-
teen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Keskeistä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

 • Vahva kehitys jatkui kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikki 
taloudelliset avainluvut kehittyivät suotuisasti

 • Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 918 miljoonan euron 
arvosta, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin vertailukautena 
(1 409 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 
ja olivat 717 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia kaikista tilauksista 
(672 milj. e ja 48 %).

 • Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 561 mil-
joonaa euroa (1 325 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 
711 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia konsernin liikevaihdosta 
(615 milj. e ja 47 %).

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödyk-
keiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 27 prosenttia 
ja oli 163,0 miljoonaa euroa eli 10,4 prosenttia liikevaihdosta 
(128,6 milj. e ja 9,7 %).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,45 e).
 • Vapaa kassavirta oli 213 miljoonaa euroa (122 milj. e). 

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kolmannesta 
neljänneksestä: 

Kaikki raportointisegmenttimme saivat sekä laite- että palvelu-
liiketoiminnan tilauksia vertailukautta enemmän ja palveluliike-
toimintamme osuus liikevaihdosta oli suurempi kuin koskaan 
aikaisemmin. Maailman talouden kuohunta ei näkynyt asia-
kasteollisuuksiemme toiminnassa kolmannella neljänneksellä, 
vaan yleinen kysyntätilanne jatkui suotuisana niin kehittyvillä 
kuin kehittyneilläkin markkinoilla. Tästä huolimatta seuraamme 
tarkoin markkinaympäristömme kehitystä.

Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti heinä-syyskuussa 18 pro-
senttia vertailukaudesta ja kannattavuutemme oli vahvaa kor-
keista toimitusmääristä ja hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta 
johtuen. Korkeista toimitusmääristä huolimatta nettokäyttöpää-
omamme pysyi hyvin hallinnassa, ja tämän lisäksi voimme olla 
tyytyväisiä neljänneksen hyvään kassavirtaan. Myös osakekoh-
tainen tuloksemme kasvoi 40 prosenttia vertailukaudesta ja oli 
0,63 euroa.

Pidämme tulosohjeistuksemme tälle vuodelle ennallaan ja 
arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia 
ja kannattavuuden (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan 
vuodesta 2010. Olettaen, että maailmantalouden kasvu ei häiriinny 
ja asiakasteollisuuksiemme kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, 
luotamme ennätyskorkean tilauskantamme, joka sisältää noin 
2,8 miljardin euron arvosta tilauksia vuodelle 2012, sekä vahvan 
taseemme antavan meille vakaan lähtökohdan tulevalle vuodelle.
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Metson avainluvut

Milj. e Q3/11 Q3/10 Muutos % Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 Muutos % 2010

Liikevaihto 1 561 1 325 18 4 572 3 865 18 5 552

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 711 615 16 2 042 1 738 17 2 453

   % liikevaihdosta 48 47 47 46 45

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 163,0 128,6 27 426,4 341,2 25 491,0

   % liikevaihdosta 10,4 9,7 9,3 8,8 8,8

Liikevoitto 149,4 103,5 44 383,3 313,0 22 445,2

   % liikevaihdosta 9,6 7,8 8,4 8,1 8,0

Tulos/osake, euroa 0,63 0,45 40 1,57 1,21 30 1,71

Saadut tilaukset 1 918 1 409 36 6 648 4 446 50 5 944

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 717 672 7 2 431 2 000 22 2 637

Tilauskanta kauden lopussa 5 926 4 144 43 4 023

Vapaa kassavirta 213 122 75 330 321 3 435

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, 
% 

16,6 13,0 13,5

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,4 37,2 38,1

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 13,8 21,3 15,0
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Metson vuoden 2011 kolmannen neljänneksen katsaus

Toimintaympäristömme ja kysyntä heinä-syyskuussa

Toimintaympäristössämme tai markkina-aktiviteetissa ei tapah-
tunut merkittäviä muutoksia vuoden kolmannella neljänneksellä 
huolimatta Euroopan ja Yhdysvaltojen talouden epävakaasta 
tilanteesta. Raaka-aineiden hinnannousu tasaantui, mutta 
palkkatason nousu kehittyvillä markkinoilla jatkui. Toimintaym-
päristömme pysyi vahvana kehittyvillä markkinoilla. Asiakaste-
ollisuuksiemme hyvät kapasiteetin käyttöasteet pitivät palvelu-
liiketoimintamme kysynnän hyvänä. 

Kaivosteollisuudelta saamiemme uusien laite- ja projektikyse-
lyiden määrä oli erinomaista. Tämä vaikutti edelleen myönteisesti 
saamiemme tilausten määrään. Koska kaivosyhtiöt ovat vahvista-
neet merkittäviä investointiohjelmia tuleville vuosille, kiinnostus 
suurempia projekteja kohtaan on lisääntynyt. Metallien hinnat 
ovat laskeneet ensimmäisen vuosipuoliskon huipputasoilta, 
mutta ovat edelleen melko korkealla. Hyvä mineraalien kysyntä 
ja laaja asennettu laitekantamme pitivät kaivoslaitteisiin liittyvien 
palveluiden kysynnän erinomaisena.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla 
talouden kasvu jatkui ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitivät 
yllä maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää. Maarakennusteolli-
suudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä jatkui 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tyydyttävänä, vaikka talouden 
epävarmuus viivytti maarakennusprojekteja. Myös maarakennus-
teollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui tyydyttävänä.

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä 
parani ja oli hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat 
Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiu-
tuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja odotamme 
tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien 
voimalaitosratkaisujemme kysyntää. Uusiutuvien energiamuoto-
jen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet ovat avainasemassa 
lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Palveluliiketoiminnan 
kysyntä jatkui voimantuotantoteollisuudessa hyvänä.

Automaatiotuotteidemme kysyntä vuoden kolmannella nel-
jänneksellä oli hyvää öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden 
jatkaessa investointejaan. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa 
automaatiotuotteiden kysyntä oli hyvää. Automaatiojärjestelmiin 
liittyvän palveluliiketoiminnan kysyntä oli erinomaista.

Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä oli tyydyttävää, vaikka 
rahoituksen saatavuus on osoittautunut haasteelliseksi joille-
kin Kiinassa toimiville asiakkaillemme. Pehmopaperikoneiden 
kysyntä kolmannella neljänneksellä oli hyvää. Paperi- ja karton-
kiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet pitivät palveluliiketoi-
mintamme kysynnän hyvällä tasolla. 

Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalve-
luiden kysyntä oli hyvää. Sellutehdaslaitteistojen kysyntä hiljeni 
viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen. 

Metallin sekä muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden 
kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoi-
minnan kysyntä vahvistui asiakkaidemme laitosten ja laitteiden 
käyttöasteiden pysyessä hyvinä.

Saadut tilaukset heinä-syyskuussa

Saimme heinä-syyskuussa uusia tilauksia 1 918 miljoonan euron 
arvosta, eli 36 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (1 409 
milj. e). Uusien tilausten määrä kasvoi kaikissa raportointiseg-
menteissä ja erityisesti läntisessä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa 
sekä Afrikassa ja Lähi-idässä. Kehittyvien maiden osuus saaduista 
tilauksistamme oli 52 prosenttia (56 %). Palveluliiketoiminnan saa-
dut tilaukset kasvoivat 7 prosenttia ja olivat 39 prosenttia kaikista 
tilauksista (48 %). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 
Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä Paperi- ja kuitutekno-
logiassa. Kehittyvien markkinoiden osuus palveluliiketoiminnan 
saaduista tilauksista oli 40 prosenttia (43 %).

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat 
heinä-syyskuussa 840 miljoonaa euroa, mikä oli 31 prosenttia ver-
tailukautta enemmän (643 milj. e). Saatujen tilausten voimakas 
kasvu oli seurausta lähinnä asiakasteollisuuksiemme korkeista 
tuotantovolyymeista erityisesti Etelä-Amerikassa. Sekä kaivos- että 
maarakennusasiakkailta saatujen tilausten arvo kasvoi yli 30 pro-
senttia. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 14 prosent-
tia ja olivat 42 prosenttia kaikista segmentin saaduista tilauksista, 
kasvu tuli molemmista asiakasteollisuuksista. Segmentin heinä-
syyskuussa saamiin tilauksiin lukeutui muun muassa kuulamyllyjä 
ja murskaimia Grupo Mexicolle Meksikoon, kiinteä murskaus- ja 
seulontalaitos Etelä-Amerikkaan ja hienojauhatukseen käytettäviä 
jauhinmyllyjä Ferrexpo Poltava GOK -yritykselle Ukrainaan.

Energia- ja ympäristöteknologian saadut tilaukset kasvoivat 
29 prosenttia ja olivat 440 miljoonaa euroa (341 milj. e). Saadut 
tilaukset kasvoivat Voimantuotanto-liiketoiminnassa 76 prosent-
tia, Kierrätys-liiketoiminnassa noin 6 prosenttia ja Automaatio-
liiketoiminnan saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. 
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 12 prosenttia 
vertailukaudesta ja olivat 33 prosenttia kaikista segmentin saa-
duista tilauksista. Saatuihin tilauksiin lukeutui muun muassa 100 
sähkömegawatin biomassakattilalaitos ja sen automaatiojärjes-
telmä Floridassa Yhdysvalloissa toimivalle Gainesville Renewable 
Energy Centerille, automaatiojärjestelmät sekä useita prosessijär-
jestelmiä Anhui Shanying Paper Industrylle Kiinaan sekä biopolt-
toainekattilalaitos energiayhtiö Enecolle Alankomaihin.

Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset kasvoivat vertailu-
kaudesta 39 prosenttia ja olivat heinä-syyskuussa 578 miljoonaa 
euroa (417 milj. e). Kasvu tuli erityisesti Paperit- ja Kuidut-liiketoi-
minnoistamme, joissa saadut tilaukset kasvoivat yli 50 prosenttia. 
Pehmopaperit- ja Kudokset-liiketoimintojen tilausten saanti oli 
vertailukauden tasolla. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kas-
voivat 12 prosenttia ja olivat 39 prosenttia segmentin saaduista 
tilauksista. Kauden aikana saatuihin tilauksiin kuuluivat moni-
vuotinen kartongin valmistuslinjan tehdaskunnossapitosopimus 
australialaisen Amcor Packagingin kanssa, kaksi ulkopakkauskar-
tonkikonetta kiinalaiselle Anhui Shanying Paper Industrylle sekä 
päällystetyn kartonginvalmistuslinja International Paper & Sun 
Cartonboard -yhtiölle Kiinaan. 
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Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot heinä-syyskuussa

Q3/2011 
Milj. e

Kaivos- ja 
maarakennus-

teknologia

Energia- ja 
ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 74,9 50,6 35,5 163,0

% liikevaihdosta 11,0 12,5 8,2 10,4

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -0,1 - - -0,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot  *) -2,1 -4,9 -5,1 -13,5

Liikevoitto (EBIT) 72,7 45,7 30,4 149,4

*) Sisältää 6,0 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

Q3/2010 
Milj. e

Kaivos- ja 
maarakennus-

teknologia

Energia- ja 
ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso  
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 74,9 31,7 31,8 128,6

% liikevaihdosta 13,3 10,2 7,2 9,7

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -1,2 -2,9 -2,7 -6,8

Oikaisu liittyen immateriaalioikeuksien käyttöä koskeviin 
oikeudenkäynteihin Yhdysvalloissa ja Australiassa -2,0 - - -2,0

Oikaisu liittyen liiketoiminnan myyntiin -1,6 - - -1,6

Varaus aikaisempien vuosien ALV-hyvityksistä (ICMS) Brasiliassa -0,1 - - -0,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -1,8 -5,0 -7,2 -14,6

Liikevoitto (EBIT) 68,2 23,8 21,9 103,5

*) Sisältää 8,4 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa

Heinä-syyskuun liikevaihtomme oli 1 561 miljoonaa euroa, mikä 
oli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (1 325 milj. e). 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16 prosenttia vertailukau-
desta, ja sen osuus liikevaihdosta oli 48 prosenttia (47 %).

Kolmannen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja 
aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä 
(EBITA ennen kertaluonteisia eriä) oli 163,0 miljoonaa euroa eli 
10,4 prosenttia liikevaihdosta (128,6 milj. e ja 9,7 %). Kannattavuu-
temme (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) parani Energia- ja 
ympäristöteknologiassa sekä Paperi- ja kuituteknologiassa. Kai-
vos- ja maarakennusteknologia paransi kannattavuuttaan vuo-
den ensimmäisestä ja toisesta neljänneksestä. Korjaavia toimen-
piteitä jatketaan edelleen tietyissä tuotteissa, joissa bruttokate jää 
tavoitteitamme matalammaksi. 

Konsernihallinnon myynnin ja hallinnon yleiskustannukset 
olivat vertailukauden tasolla. Lisäksi konsernihallinnon EBITA 
ennen kertaluonteisia eriä sisälsi kurssieroja raportointisegment-
tien tekemistä valuuttakurssisuojauksista konsernirahoituksen 
kanssa, sähkötermiinien markkina-arvostuksen ja muita riskien-
hallintaan liittyviä eriä. 

Metson liikevoitto (EBIT) oli 149,4 miljoonaa euroa eli 9,6 
prosenttia liikevaihdosta (103,5 milj. e ja 7,8 %). Heinä-syyskuun 
EBIT sisälsi seuraavat kertaluonteiset erät, joilla oli yhteensä 0,1 
miljoonan euron negatiivinen vaikutus tulokseen (10,5 milj. e 
negatiivinen vaikutus): 
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Metson tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsaus

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010

Milj. e
% saaduista 

tilauksista Milj. e
% saaduista 

tilauksista

Kaivos- ja maarakennusteknologia 2 866 43 1 806 40

Energia- ja ympäristöteknologia 1 704 25 1 081 24

Paperi- ja kuituteknologia 1 941 29 1 560 35

Valmet Automotive 205 3 48 1

Segmenttien väliset saadut tilaukset -68 -49

Metso yhteensä 6 648 100 4 446 100

Saadut tilaukset markkina-alueittain

Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010

Milj. e
% saaduista 

tilauksista Milj. e
% saaduista 

tilauksista

Eurooppa 2 090 31 1 605 35

Pohjois-Amerikka 1 145 17 659 15

Etelä- ja Väli-Amerikka 1 696 26 647 15

Aasia ja Tyynenmeren alue 1 382 21 1 323 30

Afrikka ja Lähi-itä 335 5 212 5

Metso yhteensä 6 648 100 4 446 100

Saadut tilaukset ja tilauskanta 

Saimme tammi-syyskuussa uusia tilauksia 6 648 miljoonan euron 
arvosta eli 50 prosenttia vertailukautta enemmän. Kysynnän vah-
vistuminen oli voimakasta Kaivos- ja maarakennusteknologiassa 
ja Energia- ja ympäristöteknologiassa, joissa saadut tilaukset 
kasvoivat yli 55 prosenttia. Paperi- ja kuituteknologian saadut 
tilaukset kasvoivat 24 prosenttia. Palveluliiketoiminnan saadut 
tilaukset kasvoivat 22 prosenttia ja olivat 2 431 miljoonaa euroa. 
Kehittyviltä markkinoilta tuli 44 prosenttia palveluliiketoiminnan 
tilauksista (41 %).

Saatujen tilausten perusteella kolme suurinta maata olivat 
Brasilia, Yhdysvallat ja Kiina. Näiden maiden yhteenlaskettu osuus 
kaikista saaduista tilauksista oli 40 prosenttia. Kaikki neljä BRIC-
maata (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) olivat 12 suurimman maan 

joukossa saaduilla tilauksilla mitaten. Kehittyvien markkinoiden 
osuus kaikista saaduista tilauksistamme oli 53 prosenttia (53 %)

Tilauskantamme oli syyskuun lopussa 5 926 miljoonaa euroa, 
mikä oli 47 prosenttia vuoden 2010 lopun tilauskantaa vahvempi 
(4 023 milj. e). Noin 1,8 miljardia euroa tilauskantaamme sisäl-
tyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan kuluvalle vuodelle ja 
niistä noin 40 prosenttia on palveluliiketoiminnan tilauksia. Syys-
kuun lopun tilauskantaan sisältyi noin 340 miljoonaa euroa tilauk-
sia, joiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta (30.6.2011: 335 milj. e,  
muutos tilauskannan epävarmuudessa johtui valuuttakurssi-
muutoksista), ja jotka tullaan tämänhetkisen arvion mukaan 
toimittamaan vuoden 2012 jälkeen. Tilauskannan epävarmuus 
liittyy Fibrian sellutehdasprojektiin Brasiliassa. 
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Liikevaihto raportointisegmenteittäin

Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010

Milj. e
% konsernin 

liikevaihdosta Milj. e
% konsernin 

liikevaihdosta

Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 902 41 1 576 41

Energia- ja ympäristöteknologia 1 134 25 978 25

Paperi- ja kuituteknologia 1 386 30 1 301 33

Valmet Automotive 205 4 48 1

Segmenttien välinen laskutus -55 -38

Metso yhteensä 4 572 100 3 865 100

Liikevaihto markkina-alueittain

Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010

Milj. e
% konsernin 

liikevaihdosta Milj. e
% konsernin 

liikevaihdosta

Eurooppa 1 627 35 1 370 36

Pohjois-Amerikka 814 18 665 17

Etelä- ja Väli-Amerikka 761 17 532 14

Aasia ja Tyynenmeren alue 1 148 25 1 086 28

Afrikka ja Lähi-itä 222 5 212 5

Metso yhteensä 4 572 100 3 865 100

Liikevaihto

Liikevaihtomme kasvoi tammi-syyskuussa 18 prosenttia vertailu-
kaudesta ja oli 4 572 miljoonaa euroa (3 865 milj. e). Liikevaihdon 
kasvu oli vahvinta Kaivos- ja maarakennusteknologiassa, jossa 
kasvu oli 21 prosenttia. Energia- ja ympäristöteknologiassa liike-
vaihto kasvoi 16 prosenttia ja Paperi- ja kuituteknologiassa 7 pro-
senttia. Palveluliiketoimintamme liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 
ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 47 prosenttiin (46 %). 

Taloudellinen tulos

Tammi-syyskuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä (EBITA ennen 
kertaluonteisia eriä) oli 426,4 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia 
liikevaihdosta (341,2 milj. e ja 8,8 %). EBITA ennen kertaluonteisia 
eriä kasvoi 25 prosenttia vertailukaudesta. Kannattavuuden vah-
vistuminen oli seurausta kasvaneista toimitusmääristä ja paran-
tuneista kapasiteetin käyttöasteista. Liiketoiminnan vilkastuttua 
myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat 8 prosenttia 
vertailukaudesta (ilman valuuttakurssien käännösvaikutusta ja 
kertaluonteisia eriä). Kannattavuus vahvistui kaikissa raportoin-
tisegmenteissä, erityisesti Energia ja ympäristöteknologiassa ja 
Paperi- ja kuituteknologiassa. 

Konsernihallinnon myynnin ja hallinnon yleiskustannuk-
set olivat noin 6 miljoonaa euroa vertailukautta korkeammat, 

Palveluliiketoimintamme liikevaihdosta 43 prosenttia tuli kehit-
tyviltä markkinoilta (40 %).

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysvallat, 
Kiina ja Brasilia, joiden yhteenlaskettu osuus liikevaihdostamme 
oli 35 prosenttia. Kehittyvien maiden osuus liikevaihdostamme 
oli 48 prosenttia (49 %).

lähinnä useista kehityshankkeista johtuen. Konsernihallinnon 
EBITA ennen kertaluonteisia eriä sisälsi kurssieroja valuuttasuo-
jaussopimuksista, sähkötermiinien markkina-arvostuksen ja 
muita riskienhallintaan liittyviä eriä. Valuuttasuojaussopimuk-
sista syntyneet kurssivoitot ja –tappiot olivat katsauskaudella 
nettona nolla, mutta vertailukaudella kirjasimme 9 miljoonaa 
euroa voittoa valuuttakurssisuojauksista raportointisegmenttien 
ja konsernirahoituksen välillä. Vastaava kurssitappio sisältyi rapor-
tointisegmenttien liiketulokseen. 

Liikevoittomme (EBIT) oli tammi-syyskuussa 383,3 miljoonaa 
euroa eli 8,4 prosenttia liikevaihdosta (313,0 milj. e ja 8,1 %). EBIT 
sisältää 4,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (14,9 milj. e 
kertaluonteisia tuottoja). Kertaluonteiset erät on eritelty seuraa-
vissa taulukoissa. 
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Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot

Q1-Q3/2011  
Milj. e

Kaivos- ja 
maarakennus-

teknologia

Energia- ja 
ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 200,5 125,1 116,6 426,4

% liikevaihdosta 10,5 11,0 8,4 9,3

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -0,8 - - -0,8

Voitto tuotantolaitoksen myynnistä Ruotsissa - - 2,6 2,6

Liiketoiminnan hankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -0,4

THINK Global A/S:n konkurssiin liittyviä kuluja - - - -6,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -6,2 -13,8 -15,5 -38,4

Liikevoitto (EBIT) 193,5 111,3 103,7 383,3

*) Sisältää 17,9 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

Q1-Q3/2010 
Milj. e

Kaivos- ja 
maarakennus-

teknologia

Energia- ja 
ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 179,2 92,8 86,7 341,2

% liikevaihdosta 11,4 9,5 6,7 8,8

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -1,2 -7,9 -5,6 -14,7

Voitto Talvivaaran osakkeiden myynnistä 1,1 - - 1,1

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä 30,1 - - 30,1

Voitto liiketoiminnan myynnistä 0,9 - - 0,9

Luottotappiovaraus liittyen kahteen paperikoneasiakkaaseemme - - 0,9 0,9

Varaus aikaisempien vuosien ALV-hyvityksistä (ICMS) Brasiliassa -3,4 - - -3,4

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -4,7 -14,9 -21,8 -43,1

Liikevoitto (EBIT) 202,0 70,0 60,2 313,0

*) Sisältää 25,0 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

2010
Milj. e

Kaivos- ja 
maarakennus-

teknologia

Energia- ja 
ympäristö-
teknologia

Paperi- ja kuitu-
teknologia

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisia eriä 264,8 139,0 107,6 491,0

% liikevaihdosta 11,8 9,7 5,8 8,8

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -1,8 -7,9 -7,3 -17,0

Voitto Talvivaaran osakkeiden myynnistä 8,4 - - 8,4

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä 27,6 - - 27,6

Voitto liiketoiminnan myynnistä 0,9 - - 0,9

Luottotappiovaraus liittyen kahteen paperikoneasiakkaaseemme - - 0,9 0,9

Nettovaikutus aikaisempien vuosien ALV-hyvityksistä (ICMS) Brasiliassa -2,8 - -2,0 -4,8

Liiketoiminnan hankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -4,2

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -6,7 -19,7 -28,9 -57,6

Liikevoitto (EBIT) 290,4 111,4 70,3 445,2

*) Sisältää 32,9 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.
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Nettorahoituskulumme olivat tammi-syyskuussa 43 miljoonaa 
euroa (53 milj. e). Tämä sisälsi 57 miljoonaa euroa korkokuluja (52 
milj. e), 18 miljoonaa euroa korkotuottoja (13 milj. e), 6 miljoonaa 
euroa valuuttakurssivoittoja (tappioita 8 milj. e) ja 10 miljoonaa 
euroa muita nettorahoituskuluja (6 milj. e). 

Tuloksemme ennen veroja oli 340 miljoonaa euroa (260 milj. e),  
ja arvioimme veroasteen olevan 31 prosenttia vuonna 2011 (2010: 
30 %). 

Osakkeenomistajille kuuluva tulos tammi-syyskuulta oli 235 
miljoonaa euroa (181 milj. e) eli 1,57 euroa osakkeelta (1,21 e/osake).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-
syyskuussa 16,6 prosenttia (13,0 %) ja oman pääoman tuotto 
(ROE) oli 15,9 prosenttia (13,5 %).

Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirtamme oli tammi-syyskuussa 394 mil-
joonaa euroa (368 milj. e). Kasvaneista toimitusmääristä huoli-
matta nettokäyttöpääoma pysyi vuoden vaihteen tasolla, kun 
saamamme ennakot suureksi osaksi kompensoivat varaston ja 
saamisten kasvua. Nettokäyttöpääoma kasvoi 7 miljoonaa euroa. 

Vapaa kassavirta oli tammi-syyskuussa 330 miljoonaa euroa 
(321 milj. e). 

Korolliset nettovelkamme olivat syyskuun lopussa 278 miljoo-
naa euroa (31.12.2010: 310 milj. e). 

Rahavaramme olivat syyskuun lopussa yhteensä 982 mil-
joonaa euroa. Tästä 193 miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitus-
instrumentteihin, joiden alkuperäinen maturiteetti oli yli kolme 
kuukautta. Loput 789 miljoonaa euroa on kirjattu rahoihin ja 
pankkisaamisiin. Joulukuussa 2010 uusimme syndikoidun viisi-
vuotisen 500 miljoonan euron valmiusluottosopimuksemme. 
Valmiusluotto on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan Metson 
lyhytaikaista varainhankintaa. Likviditeettitilanteemme on hyvä.

Nettovelkaantuneisuusasteemme oli syyskuun lopussa 
13,8 prosenttia (21,3 %) ja omavaraisuusasteemme oli 38,4 pro-
senttia (37,2 %). Huhtikuussa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 
maksoimme vuodelta 2010 osinkoja 232 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja T&K

Tammi-syyskuun bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 
113 miljoonaa euroa (90 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus oli 62 

prosenttia eli 70 miljoonaa euroa (59 % ja 53 milj. e). Arvioimme 
vuoden 2011 investointien kasvavan 10-20 prosenttia vuoden 
2010 tasosta (135 milj. e).

Vantaalle valmistui alkuvuoden aikana uudet tuotantotilat 
vahvistamaan teollisuusventtiileidemme globaalia valmistus-
ketjua. Vantaan toimitilojen investointi käsitellään käyttöleasing-
sopimuksena. Laajennamme venttiilituotantolaitostamme Mas-
sachusettsissa, Yhdysvalloissa. Investointikustannukset ovat noin 
4 miljoonaa euroa. Perussa ja Chilessä investoimme uusiin huolto-
yksiköihin Kaivos- ja maarakennusteollisuuden tarpeisiin. Intiassa 
on meneillään tähän mennessä suurimman yksittäisen teollisen 
investointimme, Metso Parkin, toinen rakennusvaihe. Araucariassa, 
Brasiliassa, on käynnissä sellu- ja voimantuotantoteollisuutta pal-
velevien toimitilojen rakentaminen. Automaatio-liiketoiminnassa 
on käynnissä investointi globaaliin toiminnanohjausjärjestelmään 
(ERP) ja Kaivos- ja maarakennusteknologiassa laaja ERP-projekti 
saatiin päätökseen alkuvuonna. 

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut kasvoivat tammi-
syyskuussa 16 prosenttia ja olivat 88 miljoonaa euroa eli 1,9 pro-
senttia konsernin liikevaihdosta (76 milj. e ja 2,0 %). Painopisteitä 
tutkimus- ja kehitystoiminnassamme olivat uudet palveluliike-
toiminnan ratkaisut sekä kustannuskilpailukyky, eli energia- ja 
raaka-ainetehokkuus. Olemme keskittyneet kestävän kehityk-
sen kannalta tärkeisiin alueisiin, kuten energian ja kierrätettävien 
raaka-aineiden hyödyntämiseen.

Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Elokuussa ostimme Arizonassa, Yhdysvalloissa sijaitsevan Cop-
perstate Industrial Services -yhtiön huoltoliiketoiminnan. Hankittu 
liiketoiminta vahvistaa johtavaa asemaamme kaivos- ja maaraken-
nustoimialojen palvelujen ja teknologian toimittajana Pohjois-
Amerikassa ja Meksikossa. Kaupan myötä Metsolle siirtyi noin 40 
hengen huolto-organisaatio Yhdysvaltojen kaivosalueella.

Elokuussa perustimme osakkuusyhtiön kiinalaisen SAC, Guo-
dian Nanjing Automationin kanssa vahvistamaan asemaamme 
voimantuotannon automaatiojärjestelmien markkinoilla Kii-
nassa. Metso omistaa uudesta yrityksestä 33 prosenttia ja SAC:n 
omistusosuus on 67 prosenttia. Osakkuusyritys kehittää uusia 
tuotteita ja tarjoaa kattavaa huolto- ja palveluosaamista. Osak-
kuusyrityksessä tulee olemaan yli 300 työntekijää. 
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Henkilöstö alueittain

30.9.
2011

% konsernin 
henkilöstöstä

30.9. 
2010

% konsernin 
henkilöstöstä Muutos %

31.12. 
2010

Suomi 9 052 30 8 767 32 3 8 748

Muut Pohjoismaat 2 922 10 2 867 10 2 2 880

Muu Eurooppa 4 402 15 3 430 12 28 4 183

Pohjois-Amerikka 3 765 12 3 454 13 9 3 491

Etelä- ja Väli-Amerikka 3 322 11 3 045 11 9 3 166

Aasia ja Tyynenmeren alue 5 218 17 4 599 17 13 4 700

Afrikka ja Lähi-itä 1 412 5 1 390 5 2 1 425

Metso yhteensä 30 093 100 27 552 100 9 28 593

Muutoksia ylimmässä johdossa

Matti Kähkönen aloitti Metson toimitusjohtajana 1.3.2011. Samalla 
aloitti toimintansa myös Metson uusi johtoryhmä. 

Henkilöstö

Palveluksessamme oli syyskuun lopussa 30 093 henkilöä, mikä oli 5 
prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 lopussa (31.12.2010: 28 593 
henkilöä). Henkilöstömäärä kasvoi tammi-syyskuussa 1 500 hen-
kilöllä. Henkilöstömäärämme kasvoi kaikissa segmenteissämme, 

eniten Kaivos- ja maarakennusteknologiassa. Kehittyvillä markki-
noilla työskentelevän henkilöstömme osuus kasvoi vertailukau-
desta ja oli 34 prosenttia (32 %) koko henkilöstöstämme. Tammi-
syyskuussa palveluksessamme oli keskimäärin 29 406 henkilöä.

Metsolla uusi liiketoimintarakenne 1.1.2012 alkaen

Syyskuussa Metson hallitus päätti muuttaa yhtiön liiketoimintara-
kennetta tehostaakseen yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavut-
tamista. Voimantuotanto-liiketoiminta, joka on tällä hetkellä osa 
Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiä, yhdistetään Paperi- 
ja kuituteknologiasegmenttiin. Kierrätys-liiketoimintaa, joka on 
myös osa Energia- ja ympäristöteknologiaa, johdetaan jatkossa 
erikseen ja Metso etsii sille muita strategisia vaihtoehtoja. Uuden 
liiketoimintarakenteen mukaiset raportointisegmentit ovat Kaivos 
ja maarakennus, Automaatio sekä Massa, paperi ja voimantuo-
tanto. Kierrätys- ja Valmet Automotive –liiketoimintoja johdetaan 
uudessa rakenteessa erillisinä yksikköinä.
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Milj. e Q3/11 Q3/10 Muutos % Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 Muutos % 2010

Liikevaihto 678 563 20 1 902 1 576 21 2 235

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 350 292 20 996 827 20 1 139

   % liikevaihdosta 52 52 53 53 51

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 74,9 74,9 0 200,5 179,2 12 264,8

   % liikevaihdosta 11,0 13,3 10,5 11,4 11,8

Liikevoitto 72,7 68,2 7 193,5 202,0 -4 290,4

   % liikevaihdosta 10,7 12,1 10,2 12,8 13,0

Saadut tilaukset 840 643 31 2 866 1 806 59 2 457

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 353 311 14 1 157 915 26 1 223

Tilauskanta kauden lopussa 2 218 1 329 67 1 356

Henkilöstö kauden lopussa 10 962 9 974 10 10 206

Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto kasvoi tammi-
syyskuussa 21 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 902 miljoonaa 
euroa. Kaivosliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja 
maarakennusliiketoiminnan 8 prosenttia. Palveluliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 20 prosenttia, ja sen osuus segmentin liikevaih-
dosta oli 53 prosenttia. 

Kaivos- ja maarakennusteknologian EBITA ennen kertaluontei-
sia eriä oli 200,5 miljoonaa euroa eli 10,5 prosenttia liikevaihdosta. 
Segmentin kannattavuus kehittyi pääsääntöisesti myönteisesti 
ja panostukset myyntiin ja markkinointiin näkyivät kasvaneina 
toimitusmäärinä. Teimme korjaavia toimenpiteitä tietyissä tuot-
teissa, joiden katteet ovat heikentäneet kannattavuutta viime 
vuoteen nähden. 

Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 193,5 miljoonaa euroa eli 
10,2 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluonteisia 
kuluja 0,8 miljoonaa euroa, kun taas vertailukaudella kertaluon-
teiset tuotot olivat 27,5 miljoonaa euroa (kertaluonteiset erät on 
eritelty ’Taloudellinen tulos’ -osiossa).

Raportointisegmentit
Kaivos- ja maarakennusteknologia

Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-syyskuun saa-
dut tilaukset kasvoivat 59 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 
2 866 miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli voimakasta 
mm. Ruotsissa, Brasiliassa, Venäjällä sekä Australiassa. Kaivos-
asiakkailta saadut tilaukset kasvoivat 75 prosenttia ja maaraken-
nusasiakkailta saadut tilaukset 23 prosenttia vertailukaudesta. 
Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti sekä kehittyneillä että 
kehittyvillä markkinoilla, jälkimmäisen osuus segmentin kaikista 
saaduista tilauksista oli 58 prosenttia. Tammi-syyskuussa saatui-
hin merkittäviin tilauksiin lukeutui mineraalinkäsittelylaitteistoa 
ja monivuotinen huoltosopimus Northland Resources –yhtiön 
Kaunisvaaran rautamalmiprojektiin Ruotsiin ja Russian Copper 
Companyn kuparilaitokselle Venäjälle sekä murskauslaitteistoa 
Fortescue Metals Groupille Australiaan. Palveluliiketoiminnan 
saatujen tilausten kasvu tuli lähinnä kaivosteollisuudelta ja oli 
26 prosenttia.

Tilauskanta vahvistui tammi-syyskuun aikana 64 prosenttia ja 
oli syyskuun lopussa 2 218 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1 356 milj. e). 

Metson osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2011 10



Milj. e Q3/11 Q3/10 Muutos % Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 Muutos % 2010

Liikevaihto 405 312 30 1 134 978 16 1 435

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 159 129 23 446 372 20 547

   % liikevaihdosta 41 42 41 39 39

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 50,6 31,7 60 125,1 92,8 35 139,0

   % liikevaihdosta 12,5 10,2 11,0 9,5 9,7

Liikevoitto 45,7 23,8 92 111,3 70,0 59 111,4

   % liikevaihdosta 11,3 7,6 9,8 7,2 7,8

Saadut tilaukset 440 341 29 1 704 1 081 58 1 528

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 142 162 -12 565 460 23 599

Tilauskanta kauden lopussa 1 694 1 159 46 1 158

Henkilöstö kauden lopussa 6 303 6 015 5 6 073

Energia- ja ympäristöteknologia

Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto kasvoi tammi-
syyskuussa 16 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 134 miljoonaa 
euroa. Voimantuotanto-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi noin 20 
prosenttia, Automaatio-liiketoiminnan 16 prosenttia ja Kierrätys-
liiketoiminnan 9 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi 20 prosenttia, ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 
41 prosenttia. 

Energia- ja ympäristöteknologian EBITA ennen kertaluonteisia 
eriä oli 125,1 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuuden parantuminen johtui kasvaneista toimitusmää-
ristä ja menestyksekkäästä projektien toteutuksesta.

Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) kasvoi 59 prosenttia ja oli 
111,3 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia liikevaihdosta. Vertailukau-
den liikevoitto sisälsi 7,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja 
lähinnä kapasiteetin sopeuttamiseen liittyen (kertaluonteiset erät 
on eritelty ’Taloudellinen tulos’ -osiossa).

Segmentin saadut tilaukset kasvoivat 58 prosenttia vertailu-
kaudesta ja olivat 1 704 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kas-
voivat segmentin kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti Voiman-

tuotanto-liiketoiminnassa. Voimantuotanto-liiketoimintamme 
kauden aikana saamiin merkittäviin tilauksiin kuului maailman 
suurimman sellutehtaan keskeinen teknologia Suzano Papel e 
Celuloselle Brasiliaan ja biomassakattilalaitos automaatiojärjes-
telmineen Floridassa toimivalle Gainesville Renewable Energy 
Centerille. Automaatio-liiketoimintamme saamiin tilauksiin kuului 
lisäksi brasilialaisen öljy-yhtiö Petrobrasin 11 jalostamoa koskeva 
huoltosopimus. Kierrätys-liiketoiminnassa saimme metalliromun 
murskauslaitoksen tilauksen venäläiselle Vyksa Steel Works -yhti-
ölle. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 23 prosenttia 
ja kasvu tuli kaikista liiketoiminnoista. Palveluliiketoiminnan tila-
ukset olivat 34 prosenttia kaikista segmentin saaduista tilauksista.

Syyskuun lopun tilauskanta, 1 694 miljoonaa euroa, oli 46 
prosenttia suurempi kuin vuoden 2010 lopussa (vuoden 2010 
lopussa: 1 158 milj. e). Noin 90 miljoonaa euroa tilauskannassa 
olevista projekteista liittyy voimakattila- ja automaatiojärjestel-
mätoimitukseen Fibrian sellutehdasprojektiin Brasiliaan, jonka 
toimitusaikataulu on edelleen avoin. 
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Milj. e Q3/11 Q3/10 Muutos % Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 Muutos % 2010

Liikevaihto 431 443 -3 1 386 1 301 7 1 856

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 202 194 4 600 539 11 766

   % liikevaihdosta 48 44 44 41 41

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 35,5 31,8 12 116,6 86,7 34 107,6

   % liikevaihdosta 8,2 7,2 8,4 6,7 5,8

Liikevoitto 30,4 21,9 39 103,7 60,2 72 70,3

   % liikevaihdosta 7,1 4,9 7,5 4,6 3,8

Saadut tilaukset 578 417 39 1 941 1 560 24 1 947

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 222 198 12 709 625 13 814

Tilauskanta kauden lopussa 2 074 1 703 22 1 559

Henkilöstö kauden lopussa 10 595 10 388 2 10 362

Paperi- ja kuituteknologian tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 
7 prosenttia ja oli 1 386 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli 
Kuidut- ja Pehmopaperit -liiketoiminnoista. Paperit-liiketoimin-
nan liikevaihto laski vertailukauteen nähden. Palveluliiketoi-
minnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja sen osuus segmentin 
liikevaihdosta oli 44 prosenttia. 

Paperi- ja kuituteknologian EBITA ennen kertaluonteisia eriä 
oli 116,6 miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia liikevaihdosta. Kannat-
tavuus parani voimakkaasti laitetoimituksissa, lähinnä korkeista 
toimitusmääristä ja parantuneesta kapasiteetin käyttöasteesta 
johtuen. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti myönteisesti palvelu-
liiketoiminnan vahva liikevaihto ja tasainen kate. 

Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 103,7 miljoonaa euroa 
eli 7,5 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisälsi kertaluonteisia 
tuottoja (kertaluonteiset erät eritelty ’Taloudellinen tulos’ -osi-
ossa), jotka paransivat tulosta 2,6 miljoonalla eurolla (kertaluon-
teiset kulut heikensivät tulosta 4,7 milj. e). 

Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset kasvoivat 24 pro-
senttia ja olivat 1 941 miljoonaa euroa. Massateollisuudelta saadut 
tilaukset kasvoivat tammi-syyskuun aikana 65 prosenttia, paperi- 
ja kartonkiasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia ja 
pehmopaperiasiakkailta saadut tilaukset laskivat 4 prosenttia. 
Saatujen tilausten kasvu oli voimakasta erityisesti laitekaupassa. 
Alkuvuonna saamiimme merkittäviin tilauksiin sisältyi maailman 
suurimman sellutehtaan keskeinen teknologia Suzano Papel e 
Celuloselle Brasiliaan ja kaksi ulkopakkauskartonkikonetta Anhui 

Paperi- ja kuituteknologia

Shanying Paper Industry:lle Kiinaan. Palveluliiketoiminnan saadut 
tilaukset kasvoivat 13 prosenttia vertailukaudesta ja niiden osuus 
segmentin saamista tilauksista oli 37 prosenttia. 

Syyskuun lopun tilauskanta oli 2 074 miljoonaa euroa, eli 33 
prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 lopussa (vuoden 2010 
lopussa: 1 559 milj. e). Noin 250 miljoonaa euroa tilauskannassa 
olevista projekteista liittyy Fibrian sellutehdasprojektiin Brasili-
assa, jonka toimitusaikataulu on edelleen avoin.

Valmet Automotive

Valmet Automotiven tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi lähinnä 
viime vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetun kattoliiketoi-
minnan oston sekä kasvaneen suunnittelupalveluiden myynnin 
seurauksena ja oli 205 miljoonaa euroa (48 milj. e). EBITA ennen 
kertaluonteisia eriä oli 7,0 miljoonaa euroa voitollinen (7,8 milj. e  
tappiollinen). Kesäkuussa THINK Global A/S jätti konkurssihake-
muksen, jonka myötä kirjasimme vuoden toiselle neljännekselle 
6,1 miljoonan euron kertaluonteisen kulun. Alaskirjauksesta joh-
tuen tammi-syyskuun liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa. 

Valmet Automotiven henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 
1 556 (31.12.2010: 1 425 henkilöä), joista noin puolet on Suomessa 
ja loput pääosin Saksassa ja Puolassa. 

Fisker Karma -hybridiauton sarjatuotanto alkoi maaliskuussa 
Suomessa ja tuotantomäärä nousee vuoden loppua kohti.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metson nimitystoimikunnan kokoonpano 
3.10.2011 Metso tiedotti nimitysvaliokunnan kokoonpanosta. Met-
son varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen nimitystoi-
mikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja 
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitys-
toimikuntaan valitaan Metson osakasluetteloon 1.10.2011 merkit-
tyjen neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edusta-
jat sekä asiantuntijajäsenenä Metson hallituksen puheenjohtaja 
Jukka Viinanen. Suurimmat osakkeenomistajat olivat Solidium 
Oy, Cevian Capital II Master Fund, Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen sekä  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Euroalueen epävarmuuksilla ja Yhdysvaltojen budjettialijäämällä 
yhdessä valuuttakurssivaihteluiden kanssa voi olla negatiivinen 
vaikutus rahoituksen saatavuuteen pääomamarkkinoilta.

Jos maailmantalouden kasvu häiriintyy, sillä saattaa olla hai-
tallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projek-
teihin tai tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin 
projektien toteutusta saatetaan lykätä tai ne voivat keskeytyä 
tai peruuntua. Syyskuun lopun tilauskannassamme on epävar-
moja tilauksia noin 340 miljoonaa euroa liittyen brasilialaiselle 
Fibrialle toimitettavaan sellutehdasprojektiin, jonka toimitusai-
kataulu on edelleen avoin. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa 
asiakasennakoiden määrä on yleensä 10-30 prosenttia projektin 
arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen 
mukaan. Tämä pienentää selvästi projekteihin liittyvää riskiämme 
ja rahoitustarvettamme. Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme 
luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Emme 
pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. Jos maailmantalouden 
kasvu häiriintyy, tuotteidemme markkinat voivat supistua, mikä 
voi johtaa hintakilpailun kiristymiseen.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että 
rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvi-
oimme rahavarojemme, 982 miljoonaa euroa, ja nostettavissa 
olevien luottositoumustemme olevan riittävät yhtiön välittömän 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Pitkäaikaisten velkojemme kes-
kimääräinen takaisinmaksuaika on 2,7 vuotta. Lainoissamme ei 
ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmak-
sun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin 
sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia. 
Täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät sopimusva-
kuus- ja muut ehdot. 

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttö-
pääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Olemme kehit-
täneet nettokäyttöpääoman hallintaan liittyviä käytäntöjämme ja 
sitä tukevia tietojärjestelmiämme, minkä arvioimme helpottavan 
nettokäyttöpääoman muutosten hallintaa. Arvioimme, että meillä 
on hyvät mahdollisuudet pitää investoinnit poistojen tasolla.

Taseessamme oli syyskuun lopussa 877 miljoonaa euroa liike-
arvoa, joka liittyy pääosin viimeisten 10 vuoden aikana tehtyihin 
yritysostoihin. Teemme arvonalentumistestauksen säännölli-

sesti kerran vuodessa sekä lisäksi tarpeen mukaan, emmekä ole 
havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Arvonalentumistestauk-
sen periaatteet on esitetty vuosikertomuksessamme. 

Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja kompo-
nenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuuteemme. 
Tällä hetkellä on myös korkea inflaatiopaine. Tavoitteenamme on 
siirtää nousseet kustannukset tuotteiden hintoihin. On kuitenkin 
mahdollista, että kiristynyt kilpailutilanne joissakin tuoteryhmis-
sämme hankaloittaa kasvaneiden kustannusten siirtämistä tuot-
teiden hintoihin. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden 
tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat 
raaka-ainehinnat voivat parantaa ja laskevat heikentää. 

Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä 
ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikut-
taa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen 
laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Yleisesti 
ottaen talouden epävarmuus on omiaan lisäämään kurssivaih-
telua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja hankintasopimuksiin 
perustuvat valuuttapositiot. 

Lähiajan näkymät

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut heinä-
syyskuussa normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakaste-
ollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoi-
den näkymien arvioidaan jatkuvan hyvinä. Euroalueen talouden 
epävarmuus, Yhdysvaltojen budjettialijäämä, rahoituksen saata-
vuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat kuitenkin vähentää 
markkina-aktiviteettia loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012. 
Arvioimme, että mahdollisesta läntisten talouksien laskusuhdan-
teesta huolimatta useimmat asiakasteollisuuksistamme jatkavat 
toimintaansa tyydyttävillä tai hyvillä kapasiteetin käyttöasteilla 
vaikuttaen näin myönteisesti palveluliiketoimintaamme. 

Metallien hinnat ovat laskeneet alkuvuoden huipputasoilta, 
mutta ovat edelleen melko korkealla. Kaivosyhtiöiden laite- ja 
projektikyselyiden määrä on ollut erinomaisella tasolla. Odo-
tamme kaivosteollisuuden aktiviteetin olevan hyvää loppuvuo-
den 2011 ja alkuvuonna 2012. Mahdollisesti edelleen tiukentuva 
rahoituksen saatavuus ja jatkuva metallin hintojen lasku saattavat 
vaikuttaa heikentävästi uusien laitteiden kysyntään. Vahvistuvien 
kaivosten käyttöasteiden ja laajan asennetun laitekantamme joh-
dosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän 
jatkuvan erinomaisena.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla 
talouden kasvu jatkuu ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitä-
vät yllä maarakennuslaitteiden hyvää kysyntää. Arvioimme, että 
maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien lait-
teiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen 
nykyisellä melko alhaisella tasolla. Arvioimme maarakennusteol-
lisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalai-
tosten kysynnän jatkuvan loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012 
tyydyttävänä. Vanhojen energianlähteiden korvaamiselle ja uuden 
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kapasiteetin rakentamiselle on olemassa jatkuva tarve. Useat 
Euroopan maat sekä Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiu-
tuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja odotamme tämän 
tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalai-
tosratkaisujen kysyntää. Uusiutuvien energiamuotojen tukikäy-
täntöihin liittyvät epävarmuudet ovat avainasemassa lopullisten 
tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme palveluliiketoiminnan 
kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan 
hyvää kuluvana vuonna ja alkuvuonna 2012.  Arvioimme auto-
maatiotuotteiden kysynnän sellu- ja paperiteollisuudelle jonkin 
verran hiljenevän. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan 
kysynnän arvioimme jatkuvan erinomaisena.

Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvi-
oimme olevan tyydyttävää loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 
2012. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet 
saattavat hieman laskea, mutta ne pitävät kuitenkin palvelulii-
ketoimintamme kysynnän hyvänä. 

Arvioimme sellutehdasmarkkinan hiljentyvän viimeaikaisten 
suurten projektitilausten jälkeen. Odotamme kuitenkin laiteuu-
distusten ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä, vaikka alhai-

Helsingissä lokakuun 27. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin 
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia 
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja 
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta 
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, 
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen 
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen 
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, 
arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat 
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa 
oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden 
toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

semmat sellun hinnat ja asiakkaidemme matalammat kapasitee-
tin käyttöasteet saattavat tasaannuttaa kysyntää.  

Metallin ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän 
arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliike-
toiminnan kysynnän arvioimme tasaantuvan terästeollisuuden 
kapasiteetin käyttöasteiden laskiessa.

Kuten aiemminkin, arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon 
kasvavan noin 15 prosenttia ja kannattavuuden (EBITA-% ennen 
kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010. Arviomme perus-
tuu tammi-syyskuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa 
meillä on noin 1,8 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011. 

Olettaen, että maailmantalouden kasvu ei häiriinny ja asiakas-
teollisuuksiemme kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, luotamme 
siihen, että ennätyskorkea tilauskantamme sisältäen noin 2,8 mil-
jardin euron arvosta tilauksia vuodelle 2012 sekä vahva taseemme 
antavat meille vakaan lähtökohdan tulevalle vuodelle.

Vuoden 2011 ja 2012 taloudellista tulostamme koskevat 
arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja 
nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä syyskuun 2011 mukaisiin 
valuuttakurssitasoihin. 

(1)  yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja 
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden 
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden 
kannattavuuteen

(2)  kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät 
teknologiset ratkaisut

(3)  yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja 
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4)  vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen 
onnistuminen.
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Konsernin tuloslaskelma

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010

Liikevaihto 1 561 1 325 4 572 3 865 5 552

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 157 -969 -3 379 -2 857 -4 130

Bruttokate  404  356 1 193 1 008 1 422

 

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -252 -251 -805 -744 -1 028

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -3 -2 -5 49 50

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0 0 1

Liikevoitto 149 103 383 313 445

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -16 -8 -43 -53 -75

Tulos ennen veroja 133 95 340 260 370

Tuloverot  -41 -28 -105 -78 -112

Tilikauden tulos 92 67 235 182 258

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 94 67 235 181 257

Määräysvallattomille omistajille -2 0 0 1 1

Tilikauden tulos 92 67 235 182 258

Tulos/osake, euroa 0,63 0,45 1,57 1,21 1,71

Laimennettu tulos/osake, euroa 0,63 0,45 1,57 1,21 1,71

Laaja tuloslaskelma

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010

Tilikauden tulos 92 67 235 182 258

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna -13 36 -14 16 24

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna 0 1 0 1 -4

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -1 -58 -56 81 121

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna 0 17 10 -10 -13

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot 
(+) / tappiot (-) verovaikutus huomioituna - - - - -11

Laajan tuloksen erät -14 -4 -60 88 117

Tilikauden laaja tulos 78 63 175 270 375

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 80 63 175 269 374

Määräysvallattomille omistajille -2 0 0 1 1

Tilikauden laaja tulos 78 63 175 270 375

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton
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Konsernin tase

VARAT

Milj. e 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo  877  877  880

Muut aineettomat oikeudet  268  290  287

1 145 1 167 1 167

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet  64  64  64

Rakennukset  280  271  283

Koneet ja kalusto  414  448  459

Keskeneräinen käyttöomaisuus  74  42  43

 832  825  849

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin  14  13  14

Myytävissä olevat osakesijoitukset  6  17  9

Laina- ja muut korolliset saamiset  9  6  6

Myytävissä olevat sijoitukset  2  256  169

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  -  45  -

Johdannaiset 0 0 2

Laskennallinen verosaatava  160  179  168

Muut pitkäaikaiset varat  36  27  42

 227  543  410

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 204 2 535 2 426

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 615 1 320 1 305

Saamiset

Myynti- ja muut saamiset 1 352 1 156 1 242

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot  290  308  287

Korolliset saamiset  1  5  6

Myytävissä olevat sijoitukset  131  61  178

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  60  -  59

Johdannaiset  42  51  55

Verosaamiset  38  42  29

1 914 1 623 1 856

Rahat ja pankkisaamiset  789  622  645

Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 318 3 565 3 806

VARAT YHTEENSÄ 6 522 6 100 6 232
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OMA PÄÄOMA JA VELAT

Milj. e 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Oma pääoma

Osakepääoma  241  241  241

Muuntoerot 0 9 46

Arvonmuutos- ja muut rahastot  713  722  726

Kertyneet voittovarat 1 039  967 1 036

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 993 1 939 2 049

   

Määräysvallattomien omistajien osuus  20  9  22

   

Oma pääoma yhteensä 2 013 1 948 2 071

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat  792 1 240  956

Eläkevelvoitteet  192  192  195

Varaukset  63  55  59

Johdannaiset  4  9  3

Laskennallinen verovelka  42  50  50

Muut pitkäaikaiset velvoitteet  3  9  6

1 096 1 555 1 269

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset  420  124  388

Lyhytaikaiset lainat  58  46  29

Osto- ja muut velat 1 311 1 258 1 377

Varaukset  233  214  230

Saadut ennakot  701  526  503

Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon  585  336  299

Johdannaiset  49  40  30

Verovelat  56  53  36

3 413 2 597 2 892

   

Velat yhteensä 4 509 4 152 4 161

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 522 6 100 6 232

KOROLLINEN NETTOVELKA

Milj. e 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Pitkäaikaiset korolliset velat  792 1 240  956

Lyhytaikaiset korolliset velat  478  170  417

Rahat ja pankkisaamiset -789 -622 -645

Muut korolliset varat -203 -373 -418

Yhteensä  278  415  310
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 92 67 235 182 258

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät

Poistot 46 45 130 132 178

Korot ja osinkotuotot 15 13 39 40 51

Tuloverot 41 28 105 78 112

Muut 14 -11 19 16 38

Käyttöpääoman muutos 63 24 -7 31 25

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 271 166 521 479 662

Maksetut korot ja saadut osingot -4 -5 -34 -40 -58

Maksetut tuloverot -31 -23 -93 -71 -98

Liiketoiminnan rahavirta 236 138 394 368 506

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -41 -30 -113 -88 -134

Käyttöomaisuuden myynnit 1  2  6  6 7

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä -5 -2 -15 -7 -21

Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä  -  -  - 10 8

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto 130 -23 213 -113 -147

Muut 2 2 3 6 5

Investointitoiminnan rahavirta 87 -51 94 -186 -282

Rahoitustoiminta:

Omien osakkeiden osto  -  -  - -7 -7

Maksetut osingot  -  - -232 -105 -105

Tytäryrityksistä omistetun osuuden muutokset  -  -  -  - 20

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto -23 -19 -97 -196 -243

Muut  -  - -2 -1 -4

Rahoitustoiminnan rahavirta -23 -19 -331 -309 -339

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 300 68 157 -127 -115

Valuuttakurssimuutosten vaikutus -1 -14 -13 22 33

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 490 568 645 727 727

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 789 622 789 622 645

VAPAA KASSAVIRTA

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010

Liiketoiminnan rahavirta 236 138 394 368 506

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -24 -18 -70 -53 -78

Käyttöomaisuuden myynnit 1  2  6  6 7

Vapaa kassavirta 213 122 330 321 435
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Konsernin oman pääoman erittely

Milj. e
Osake- 

pääoma
Muunto- 

erot

Arvon- 
muutos- 
ja muut 
rahastot

Kertyneet 
voittovarat

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma 

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

1.1.2010  241 -62  710  894 1 783  9 1 792

Tilikauden tulos  -  -  -  181  181  1  182

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - 16  - 16  - 16

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus huomioituna  -  - 1  - 1  - 1

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  -  81  -  -  81  -  81

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus 
huomioituna  - -10  -  - -10  - -10

Tilikauden laaja tulos  -  71 17  181  269  1  270

Osingot  -  -  - -105 -105  - -105

Lahjoitukset yliopistoille  -  -  - -2 -2  - -2

Omien osakkeiden osto  -  - -7  - -7  - -7

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  -  2  -  2  -  2

Muut  -  -  - -1 -1 -1 -2

30.9.2010  241  9  722  967 1 939  9 1 948

1.1.2011  241  46  726 1 036 2 049  22 2 071

Tilikauden tulos  -  -  -  235  235 0  235

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - -14  - -14  - -14

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus huomioituna  -  - 0  - 0  - 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  - -56  -  - -56  - -56

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus 
huomioituna  - 10  -  - 10  - 10

Tilikauden laaja tulos  - -46 - 14  235  175 0  175

Osingot  -  -  - -232 -232 0 -232

Omien osakkeiden osto  -  -  -  -  -  -  -

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 1 0 1  - 1

Muut  -  -  - 0 0 -1 -1

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  -  -  - -1 -1

30.9.2011  241  0  713 1 039 1 993  20 2 013
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Vastuusitoumukset

Milj. e 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 2 2 2

Muut pantit ja sitoumukset    

Annetut kiinnitykset 3 2 2

Pantatut varat - - -

Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta - - -

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 7 4 4

   

Takaisinosto- ja muut sitoumukset 5 6 5

Leasing- ja vuokrasitoumukset 230 229 242

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. e 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Valuuttatermiinisopimukset 2 932 2 049 2 137

Koronvaihtosopimukset  75  163  163

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset  33 - -

Optiosopimukset    

Ostetut 1 2  2

Myydyt 10 10  10

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 705 GWh 30.9.2011 ja 671 GWh 30.9.2010. 
Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 564 tonnia 30.9.2011 ja 
534 tonnia 30.9.2010.      
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.

Yritysostot

Elokuussa Metso osti Copperstate Industrial Services, Inc. -yhtiön liiketoiminnan. Yhtiö tarjoaa kaivosten huoltopalveluja kotipaikkanaan 
Phoenix Arizonan osavaltiossa, USA:ssa. Hankintahinta oli 5 miljoonaa euroa. Ostettu liiketoiminta yhdistettiin osaksi Metson Kaivos- ja 
maarakennusteknologiasegmenttiä 1.8.2011 alkaen.

Karmannin avoautojen kattoliiketoiminta hankittiin marraskuussa 2010, ja sen kauppahinnasta osa, 10 miljoonaa euroa, maksettiin 
vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.
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Tunnusluvut

1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010

Tulos/osake, euroa 1,57 1,21 1,71

Laimennettu tulos/osake, euroa 1,57 1,21 1,71

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 13,32 12,96 13,69

Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla) 15,9 13,5 13,6

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % (vuositasolla) 16,6 13,0 13,5

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % (vuositasolla) 12,4 9,8 10,2

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,4 37,2 38,1

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 13,8 21,3 15,0

  

Vapaa kassavirta, milj. e 330 321 435

Vapaa kassavirta/osake, euroa 2,20 2,14 2,91

Kassavirtasuhde, % 141 176 169

  

Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 113 90 135

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e 15 7 21

Poistot, milj. e 130 132 178

  

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 149 630 149 631 149 630

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 630 149 700 149 683

Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 840 149 825 149 837

Käytetyt valuuttakurssit

1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,4101 1,3267 1,3299 1,3503 1,3648 1,3362

SEK (Ruotsin kruunu) 8,9982 9,6665 9,5510 9,2580 9,1421 8,9655

GBP (Englannin punta) 0,8752 0,8593 0,8585 0,8667 0,8600 0,8608

CAD (Kanadan dollari) 1,3816 1,3827 1,3773 1,4105 1,4073 1,3322

BRL (Brasilian real) 2,3059 2,3574 2,3379 2,5067 2,3201 2,2177

CNY (Kiinan juan renminbi) 9,1567 9,0236 8,9975 8,6207 9,1321 8,8220

AUD (Australian dollari) 1,3524 1,4774 1,4514 1,3874 1,4070 1,3136
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Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITA ennen kertaluonteisia eriä:
Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + 
liikearvon arvonalentuminen + kertaluonteiset erät

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä  
keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:

Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut
x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:

Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vapaa kassavirta:

Liiketoiminnan rahavirta

- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Kassavirtasuhde, %:

Vapaa kassavirta x 100
Tilikauden tulos
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Segmenttitiedot

LIIKEVAIHTO

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia  678  563 1 902 1 576 2 561 2 235

Energia- ja ympäristöteknologia  405  312 1 134  978 1 591 1 435

Paperi- ja kuituteknologia  431  443 1 386 1 301 1 941 1 856

Valmet Automotive  71  20  205  48  241  84

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  71  20  205  48  241  84

Raportointisegmenttien välinen laskutus -24 -13 -55 -38 -75 -58

Metso yhteensä 1 561 1 325 4 572 3 865 6 259 5 552

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 74,9 74,9 200,5 179,2 286,1 264,8

Energia- ja ympäristöteknologia 50,6 31,7 125,1 92,8 171,3 139,0

Paperi- ja kuituteknologia 35,5 31,8 116,6 86,7 137,5 107,6

Valmet Automotive 1,5 0,7 7,0 -7,8 10,2 -4,6

Konsernihallinto ja muut 0,5 -10,5 -22,8 -9,7 -28,9 -15,8

Konsernihallinto ja muut yhteensä 2,0 -9,8 -15,8 -17,5 -18,7 -20,4

Metso yhteensä 163,0 128,6 426,4 341,2 576,2 491,0

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

% 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 11,0 13,3 10,5 11,4 11,2 11,8

Energia- ja ympäristöteknologia 12,5 10,2 11,0 9,5 10,8 9,7

Paperi- ja kuituteknologia 8,2 7,2 8,4 6,7 7,1 5,8

Valmet Automotive 2,1 3,5 3,4 -16,3 4,2 -5,5

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 10,4 9,7 9,3 8,8 9,2 8,8

KERTALUONTEISET ERÄT

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia -0,1 -4,9 -0,8 27,5 4,0 32,3

Energia- ja ympäristöteknologia - -2,9 - -7,9 0,0 -7,9

Paperi- ja kuituteknologia - -2,7 2,6 -4,7 -1,1 -8,4

Valmet Automotive - - -6,1 - -7,9 -1,8

Konsernihallinto ja muut - - -0,4 - -2,8 -2,4

Konsernihallinto ja muut yhteensä - - -6,5 - -10,7 -4,2

Metso yhteensä -0,1 -10,5 -4,7 14,9 -7,8 11,8
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AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia -2,1 -1,8 -6,2 -4,7 -8,2 -6,7

Energia- ja ympäristöteknologia -4,9 -5,0 -13,8 -14,9 -18,6 -19,7

Paperi- ja kuituteknologia -5,1 -7,2 -15,5 -21,8 -22,6 -28,9

Valmet Automotive -0,6 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Konsernihallinto ja muut -0,8 -0,6 -1,6 -1,7 -2,2 -2,3

Konsernihallinto ja muut yhteensä -1,4 -0,6 -2,9 -1,7 -3,5 -2,3

Metso yhteensä -13,5 -14,6 -38,4 -43,1 -52,9 -57,6

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 72,7 68,2 193,5 202,0 281,9 290,4

Energia- ja ympäristöteknologia 45,7 23,8 111,3 70,0 152,7 111,4

Paperi- ja kuituteknologia 30,4 21,9 103,7 60,2 113,8 70,3

Valmet Automotive 0,9 0,7 -0,4 -7,8 1,0 -6,4

Konsernihallinto ja muut -0,3 -11,1 -24,8 -11,4 -33,9 -20,5

Konsernihallinto ja muut yhteensä 0,6 -10,4 -25,2 -19,2 -32,9 -26,9

Metso yhteensä 149,4 103,5 383,3 313,0 515,5 445,2

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

% 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 10,7 12,1 10,2 12,8 11,0 13,0

Energia- ja ympäristöteknologia 11,3 7,6 9,8 7,2 9,6 7,8

Paperi- ja kuituteknologia 7,1 4,9 7,5 4,6 5,9 3,8

Valmet Automotive 1,3 3,5 -0,2 -16,3 0,4 -7,6

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 9,6 7,8 8,4 8,1 8,2 8,0

SAADUT TILAUKSET

Milj. e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 10/2010-9/2011 1-12/2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia  840  643 2 866 1 806 3 517 2 457

Energia- ja ympäristöteknologia  440  341 1 704 1 081 2 151 1 528

Paperi- ja kuituteknologia  578  417 1 941 1 560 2 328 1 947

Valmet Automotive  71  20  205  48  241  84

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -  - 

Konsernihallinto ja muut yhteensä  71  20  205  48  241  84

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -11 -12 -68 -49 -91 -72

Metso yhteensä 1 918 1 409 6 648 4 446 8 146 5 944
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Vuosineljännestiedot

LIIKEVAIHTO

Milj. e 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia  563  659  560  664  678

Energia- ja ympäristöteknologia  312  457  347  382  405

Paperi- ja kuituteknologia  443  555  482  473  431

  Valmet Automotive  20  36  68  66  71

  Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  20  36  68  66  71

Raportointisegmenttien välinen laskutus -13 -20 -13 -18 -24

Metso yhteensä 1 325 1 687 1 444 1 567 1 561

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

Milj. e 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 74,9 85,6 56,7 68,9 74,9

Energia- ja ympäristöteknologia 31,7 46,2 36,5 38,0 50,6

Paperi- ja kuituteknologia 31,8 20,9 39,9 41,2 35,5

  Valmet Automotive 0,7 3,2 2,7 2,8 1,5

  Konsernihallinto ja muut -10,5 -6,1 -12,2 -11,1 0,5

Konsernihallinto ja muut yhteensä -9,8 -2,9 -9,5 -8,3 2,0

Metso yhteensä 128,6 149,8 123,6 139,8 163,0

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

% 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 13,3 13,0 10,1 10,4 11,0

Energia- ja ympäristöteknologia 10,2 10,1 10,5 9,9 12,5

Paperi- ja kuituteknologia 7,2 3,8 8,3 8,7 8,2

  Valmet Automotive 3,5 8,9 4,0 4,2 2,1

  Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 9,7 8,9 8,6 8,9 10,4

KERTALUONTEISET ERÄT

Milj. e 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia -4,9 4,8 -0,4 -0,3 -0,1

Energia- ja ympäristöteknologia -2,9 0,0 - - -

Paperi- ja kuituteknologia -2,7 -3,7 2,6 - -

  Valmet Automotive - -1,8 - -6,1 -

  Konsernihallinto ja muut - -2,4 -0,4 - -

Konsernihallinto ja muut yhteensä - -4,2 -0,4 -6,1 -

Metso yhteensä -10,5 -3,1 1,8 -6,4 -0,1
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AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

Milj. e 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia -1,8 -2,0 -2,0 -2,1 -2,1

Energia- ja ympäristöteknologia -5,0 -4,8 -4,5 -4,4 -4,9

Paperi- ja kuituteknologia -7,2 -7,1 -5,2 -5,2 -5,1

  Valmet Automotive 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,6

  Konsernihallinto ja muut -0,6 -0,6 -0,5 -0,3 -0,8

Konsernihallinto ja muut yhteensä -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,4

Metso yhteensä -14,6 -14,5 -12,5 -12,4 -13,5

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

Milj. e 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 68,2 88,4 54,3 66,5 72,7

Energia- ja ympäristöteknologia 23,8 41,4 32,0 33,6 45,7

Paperi- ja kuituteknologia 21,9 10,1 37,3 36,0 30,4

  Valmet Automotive 0,7 1,4 2,4 -3,7 0,9

  Konsernihallinto ja muut -11,1 -9,1 -13,1 -11,4 -0,3

Konsernihallinto ja muut yhteensä -10,4 -7,7 -10,7 -15,1 0,6

Metso yhteensä 103,5 132,2 112,9 121,0 149,4

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

% 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 12,1 13,4 9,7 10,0 10,7

Energia- ja ympäristöteknologia 7,6 9,1 9,2 8,8 11,3

Paperi- ja kuituteknologia 4,9 1,8 7,7 7,6 7,1

  Valmet Automotive 3,5 3,9 3,5 -5,6 1,3

  Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 7,8 7,8 7,8 7,7 9,6

SITOUTUNUT PÄÄOMA 

Milj. e 30.9.2010 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 100 1 151 1 147 1 146 1 165

Energia- ja ympäristöteknologia  515  491  506  467  474

Paperi- ja kuituteknologia  635  598  609  664  522

  Valmet Automotive 24 41 55 43 48

  Konsernihallinto ja muut 1 085 1 163  904  898 1 073

Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 109 1 204  959  941 1 121

Metso yhteensä 3 359 3 444 3 221 3 218 3 282

Sitoutunut pääoma sisältää vain taseen ulkoiset erät.
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SAADUT TILAUKSET

Milj. e 7-9/2010 10-12/2010 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia  643  651  841 1 185  840

Energia- ja ympäristöteknologia  341  447  392  872  440

Paperi- ja kuituteknologia  417  387  565  798  578

  Valmet Automotive  20  36  68  66  71

  Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  20  36  68  66  71

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -12 -23 -19 -38 -11

Metso yhteensä 1 409 1 498 1 847 2 883 1 918

TILAUSKANTA

Milj. e 30.9.2010 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 329 1 356 1 562 2 070 2 218

Energia- ja ympäristöteknologia 1 159 1 158 1 182 1 672 1 694

Paperi- ja kuituteknologia 1 703 1 559 1 611 1 924 2 074

  Valmet Automotive  -  -  -  -  -

  Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -47 -50 -55 -73 -60

Metso yhteensä 4 144 4 023 4 300 5 593 5 926

HENKILÖSTÖ 30.9.2010 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011

Kaivos- ja maarakennusteknologia 9 974 10 206 10 387 10 817 10 962

Energia- ja ympäristöteknologia 6 015 6 073 6 071 6 357 6 303

Paperi- ja kuituteknologia 10 388 10 362 10 397 10 789 10 595

  Valmet Automotive  668 1 425 1 378 1 421 1 556

  Konsernihallinto ja muut  507  527  633  688 677

Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 175 1 952 2 011 2 109 2 233

Metso yhteensä 27 552 28 593 28 866 30 072 30 093
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Osavuosikatsauksen liitteet

Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 ’Osavuosi-
katsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintape-
riaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on 
tilintarkastamaton.

Uudet laskentastandardit

IFRS 9

IASB julkaisi marraskuussa 2009 standardin, IFRS 9 ’Rahoitus-
varat – luokittelu ja arvostaminen’, joka edustaa ensimmäistä 
vaihetta IAS 39:n korvaavan rahoitusinstrumenttistandardin laa-
dinnassa. Standardi yksinkertaistaa rahoitusvarojen luokittelua 
ja jakaa ne arvostettaviksi joko jaksotettuun hankintamenoon 
tai käypään arvoon. 

IASB julkaisi lokakuussa 2010 toisen osan standardista, ’Rahoi-
tusvelkojen luokittelu ja arvostaminen’, jonka mukaan rahoitus-
velkojen kirjaaminen ja arvostaminen säilyisi ennallaan paitsi nii-
den rahoitusvelkojen osalta, joiden arvostamiseen sovellettaisiin 
käypää arvoa. Projektin seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvaro-
jen arvonalentumista ja suojauslaskentaa. 

Kaikki osa-alueet kattavan standardin voidaan nyt olettaa 
tulevan voimaan 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaville tilikausille. 

Koska koko standardi ei ole vielä valmis, johto ei pysty arvioi-
maan sen vaikutusta tilinpäätöksiimme.

IAS 12, muutos

IASB julkaisi joulukuussa 2010 muutoksen IAS 12 standardiin ’Las-
kennallinen vero: Omaisuuserän tuoton kertyminen – muutos 
IAS 12:ta’, joka mahdollistaa poikkeamisen laskennallisen verosaa-
misen ja -velan kirjaamisen perusperiaatteesta sijoituskiinteis-
töjen kohdalla. Muutos tulee voimaan 1.1.2012 ja sen jälkeen 
alkaville tilikausille.

Muutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätöksiimme.

IFRS 10

IASB julkaisi toukokuussa 2011 IFRS 10 standardin ’Konsernitilin-
päätös’, joka määrittelee määräysvallan (control), jota käytetään 
yhdistelyn perusteena ratkaisemaan, koska yhtiöllä on määrä-
ysvalta toiseen yhtiöön, ja näin ollen velvollisuus yhdistelyyn. 
Standardi korvaa IAS 27:n kattaen konsernitilinpäätöksen laa-
dinta- ja esittämisperiaatteet. Standardi tulee voimaan 1.1.2013 
ja sen jälkeen alkaville tilikausille. 

Standardilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpää-
töksiimme.

IFRS 11

IASB julkaisi toukokuussa 2011 yritysten välisiä yhteishankkeita 
koskevan standardin IFRS 11, joka määrittää yritysten yhteisten 
hankkeiden kirjaamisperiaatteet. Hankkeen osapuolen on pää-
teltävä hankkeen luonne määrittämällä sille kuuluvat oikeudet 
ja vastuut, ja valittava oikea kirjaustapa näiden pohjalta. Yhteis-
hanke voi olla joko osapuolten välinen hanke (joint operation) tai 
yhteisyritys (joint venture). Virallisia suomenkielisiä termejä ei ole 
julkaistu tämän tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Standardi 
tulee voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Standardilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpää-
töksiimme.

IFRS 12

IASB julkaisi toukokuussa 2011 liitetietojen esittämistä koskevan 
IFRS 12 -standardin. Standardin mukaan yhtiön on esitettävä lii-
tetiedoissa tiedot, joiden pohjalta tilinpäätöksen lukijalle selviää 
yhtiön toiseen yhteisöön kohdistuvien oikeuksien ja velvoittei-
den luonne, niihin liittyvät riskit, ja niiden vaikutus yhtiön talo-
udelliseen asemaan, tulokseen ja rahavirtaan. Standardi tulee 
voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Tutkimme standardin vaikutuksia tilinpäätöksemme liitetie-
toihin.

IFRS 13

IASB julkaisi toukokuussa 2011 IFRS 13 -standardin käypien arvo-
jen mittaamisesta. Standardi määrittää käyvän arvon käsitteen, 
kokoaa käyvän arvon käsitteistön yhteen standardiin ja kertoo 
käyvän arvon esittämistä koskevat liitetietovaatimukset. Se lisää 
käypien arvojen käytön johdonmukaisuutta ja niiden vertailu-
kelpoisuutta, sekä parantaa liitetietojen sisältöä ’käypien arvo-
jen hierarkian’ avulla. Hierarkia luokittelee arvostusmenetelmissä 
käytettävät syöttötiedot kolmeen ryhmään, joista ensimmäisenä 
ovat itsenäisesti toimivilta markkinoilta saadut hinnat vastaa-
vanlaisille omaisuus- ja velkaerille ja alimpana hierarkiassa täy-
sin markkinoiden ulkopuolelta johdetut arvot. Standardi tulee 
voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Tutkimme standardin vaikutuksia tilinpäätöksemme liitetie-
toihin.

IAS 1, muutos

IASB julkaisi kesäkuussa 2011 muutoksen tilinpäätöksen esittä-
mistä koskevaan IAS 1-standardiin. Muutos sallii edelleen yhtiön 
valita kahden eri tuloslaskelmamallin välillä, mutta edellyttää 
muiden laajan tuloksen erien jakamisen kahteen eri alaryhmään. 
Yhtiön on esitettävä erikseen sellaisten erien yhteissumma, jotka 
voidaan tulevaisuudessa kirjata tilikauden tuloksen tai tappion 
kautta kuten esimerkiksi ulkomaisten tytäryritysten omistuksesta 
syntyneet muuntoerot yhtiöstä luovuttaessa, ja sellaisten erien 
vaikutus, joita ei koskaan tulla kirjaamaan tilikauden tuloksen tai 
tappion kautta kuten esimerkiksi IFRS 9 –standardin mukaisesti 
muun laajan tuloksen kautta kirjattavat investoinnit. Muutos kos-
kee 1.1.2012 ja sen jälkeen alkavia tilikausia.

Tulemme esittämään laajan tuloksemme kahtena eri laskel-
mana kuten tähänkin asti.

IAS 19, muutos

IASB julkaisi kesäkuussa 2011 muutoksen työsuhde-etuuksia kos-
kevaan standardiin IAS 19. Muutos poistaa ns. putkimenetelmän 
ja vaatii etuuspohjaisen järjestelyn nettovelvoitteen (-varalli-
suuden) muutoksen kirjaamista kokonaisuudessaan, joten sen 
jaksottaminen tuleville vuosille ei enää ole mahdollista. Se vaatii 
vuotuisen muutoksen jakamisen kolmeen osaan työsuoritteen 
kustannukseen, nettoeläkevelvoitteen tai –varan korkoon ja 
muun laajan tuloksen kautta kirjattavan nettoeläkevelvoitteen 
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tai varan uudelleenarviointiin.  Korkoprosenttina käytetään yritys-
ten liikkeelle laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen 
markkinatuottoa. Standardi lisää etuuspohjaisista järjestelyistä 
esitettäviä liitetietovaatimuksia. Muutos koskee 1.1.2013 ja sen 
jälkeen alkavia tilikausia. 

Muutoksella ei ole vaikutusta taseeseemme, koska emme 
ole soveltaneet putkimenetelmää. Nettorahoitustuoton tai 
–kulun laskenta vaikuttaa tilikauden tulokseen silloin, kun jär-
jestelyn varallisuuden tuottoprosentti on ollut korkeampi kuin 
velvoitteen nykyarvon laskennassa käytetty diskonttauskorko. 
Tutkimme tämän muutoksen vaikutusta tilinpäätökseemme. 

Edellyttäen, että edellä mainitut standardit ja muutokset 
saavat EU:n hyväksynnän, otamme ne käyttöön niiden tullessa 
voimaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 30.3.2011 vuoden 2010 
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuk-
set, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osak-
keiden hankkimisesta ja osakeannista.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2010 osinkoa 1,55 euroa 
osakkeelta. Osinko maksettiin 12.4.2011.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Vii-
nasen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen 
uudeksi jäseneksi valittiin Ozey K. Horton, Jr. Hallituksen jäseninä 
jatkoivat Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Erkki 
Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio 
on 92 000 euroa, varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajan 56 000 euroa ja jäsenten 45 000 euroa vuodessa. 
Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Poh-
joismaissa maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, 
ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 200 euroa 
kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulko-
puolella 2 400 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he 
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouk-
sen päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenet ovat käyt-
täneet vuosipalkkiostaan 40 prosenttia Metso Oyj:n osakkeiden 
hankintaan. Hallituksen jäsenet hankkivat osakkeet markkinoilta 
28.4.2011 julkistettua tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsausta 
seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin touko-
kuun alussa yhteensä 4 308 kappaletta. 

Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimi-
kunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita 
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomis-
tajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 

Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2011 
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja hen-
kilöstövaliokuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia 

Rudengren (pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki Pehu-Lehtonen. Hal-
lituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka 
Viinanen (pj.), Mikael von Frenckell, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo. 
Metson Suomen-yksiköiden henkilöstöryhmät ovat valinneet 
henkilöstön edustajaksi Jukka Leppäsen. Hallitus päätti kutsua 
Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustajan 
osallistumaan kokouksiin asiantuntijana ilman äänioikeutta tai 
juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hänen toimikautensa 
on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli syyskuun 2011 lopussa 240 982 843,80 
euroa ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osa-
kemäärään sisältyy 718 557 emoyhtiön hallussa olevaa omaa 
osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia Metson osakkeiden ja 
äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keski-
määräinen lukumäärä tammi-syyskuussa ilman omia osakkeita 
oli 149 629 807 ja keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 
149  839 513.

Osakekantamme markkina-arvo 30.9.2011 oli 3 305 miljoonaa 
euroa (30.9.2010: 5 031 milj. e) ilman emoyhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita. 

Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja 
äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin 
ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. 
Lisätietoja saa verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2009-2011  
(SOP 2009-2011) 
Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjes-
telmästä vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuo-
den ansaintajakso ja siihen osallistuminen vaati ohjelman alussa 
henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Mahdollinen 
palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle 
asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman 
piiriin kuuluu noin 90 henkilöä ja maksettava palkkio voi vastata 
enintään noin 370 000 Metson osaketta. Vuoden 2011 johtoryh-
män jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä enintään 
54 600 osaketta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2010-2012  
(SOP 2010-2012)
Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. 
Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, ja siihen 
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta 
Metson osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa 
työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 90 
henkilöä ja maksettava palkkio voi vastata enintään noin 340 000 
Metson osaketta. Vuoden 2011 johtoryhmän jäsenten osuus osa-
kepalkkioista voi olla enintään 51 325 osaketta. 

Metson osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2011 29



Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2011–2013 
(SOP 2011–2013)
Syyskuussa 2010 hallitus päätti uudesta johdon osakepohjaisesta 
vuosille 2011-2013. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansain-
tajakso. Järjestelmään osallistuminen vaatii ohjelman alussa hen-
kilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Mahdollisen palkkion 
saaminen edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle 
asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 
2010 lopussa 75 henkilöä oli vahvistanut osallistumisensa järjes-
telmään ja maksettava palkkio voi vastata enintään noin 250 000 
Metson osaketta. Palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään 
osakemarkkinoilta hankittavia Metson osakkeita, joten kannus-
tinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. 
Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä 
enintään 77 400 osaketta. 

Osakkeidemme vaihto 

Osakkeitamme vaihdettiin tammi-syyskuussa NASDAQ OMX 
Helsingissä 148 743 141 kappaletta, mikä vastasi 5 030 miljoonan 
euron vaihtoa. Metson osakkeen hinta 30.9.2011 oli 22,09 euroa 
ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 33,82 euroa. Kauden ylin 
noteeraus oli 43,27 euroa ja alin 20,72 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa 
OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 30.9.2011 oli 29,22 
dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.

Muutoksia omistusosuuksissa

Emme saaneet tammi-syyskuun aikana ilmoituksia omistusosuu-
den muutoksista, jolloin omistus olisi saavuttanut, ylittänyt tai 
vähentynyt alle 5 prosentin rajan, tai ylittänyt tai alittanut muu-
takaan arvopaperimarkkinalain asettamaa rajaa.

Luottoluokitukset

Luottoluokituksemme eivät muuttuneet tammi-syyskuun 2011 
aikana.

Moody´s Investors Service vahvisti syyskuussa 2010 Metson 
pitkäaikaisen Baa2 -luottoluokituksen ja nosti Metson luottoluo-
kitusnäkymät negatiivisista vakaiksi. Standard & Poor´s Rating 
Services vahvisti elokuussa 2010 pitkäaikaisen BBB luottoluo-
kituksemme ja muutti näkymät negatiivisista vakaiksi. Samalla 
lyhytaikainen luottoluokitus nostettiin tasolta A-3 tasolle A-2. 

Metso Oyj, Konsernihallinto, Fabianinkatu 9 A, PL 1220, 00101 Helsinki
Puh. 020 484 100 • Faksi 020 484 101 • www.metso.com

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2012 

Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote julkaistaan 9.2.2012. 
Vuoden 2011 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 5.3.2012 alkavalla viikolla (viikko 10). 

Vuoden 2012 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.4.2012, 
tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 26.7.2012 ja 
tammi-syyskuun osavuosikatsaus 25.10.2012. 
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