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Konsernin tunnusluvut

II/11 I/11 II/10 2010

Liikevaihto Milj. EUR 1 281 1 371 1 125 4 229

Liikevoitto Milj. EUR -169 33 72 -83

EBITDA Milj. EUR -4 93 129 172

Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. EUR -138 - - -17

Voitto ennen veroja Milj. EUR 21 17 64 -143

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. EUR 229 - - 9

Tilikauden voitto Milj. EUR 50 16 44 -124

Osakekohtainen tulos EUR 0,28 0,09 0,24 -0,68

Sijoitetun pääoman tuotto % -16,1 3,1 7,3 -2,1

Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR -66 -10 -317 -497

Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 50 42 45 161

Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 885 1 873 1 696 1 837

Velkaantumisaste kauden lopussa % 82,0 80,4 68,1 77,3

Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 348 380 339 1 315

Ruostumattoman teräksen perushinta 1) EUR/tonni 1 223 1 215 1 317 1 252

Henkilöstö kauden lopussa 2) 9 474 8 452 9 082 8 431

1) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm cold rolled 304 sheet). 

2) Henkilöstö raportoitu työsuhteessa olevan henkilömäärän mukaan, 31.12.2010 asti esitetty suhteutettuna työaikaan (FTE). Vertailutiedot on oikaistu 

vastaavasti.

OUTOKUMPU OYJ – TEHOSTAMISTOIMENPITEET PAINOIVAT, HEIKOMMAT 
RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT 
 
Toinen neljännes 2011 lyhyesti 
 
- Operatiivinen tulos noin -5 milj. euroa (I/2011: -12 milj. euroa). 

- Raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita noin 26 milj. euroa (I/2011: noin 45 milj. euron voitot) ja 

kertaluonteisia eriä -138 milj. euroa (I/2011: ei kertaluonteisia). 

- Liiketappio -169 milj. euroa (I/2011: 33 milj. euron voitto)  

- Nettorahoituserissä raportoitu 242 milj. euron myyntivoitto, jolla oli 162 milj. euron positiivinen 

kassavirtavaikutus. 

- Tilikauden voitto positiivinen 50 milj. euroa (1/2011: 16 milj. euroa) 

- Liiketoiminnan kassavirta -66 milj. euroa (I/2011: -10 milj. euroa). 

- Asiakkaat purkivat varastojaan nikkelin hinnan laskun takia, toimitukset 348 000 tonnia (I/2011: 

380 000 tonnia). 

- Lyhyen tähtäimen toimenpideohjelman toteutus aloitettiin. 
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LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Ruostumattoman teräksen peruslaatujen kysyntä vaimeni Euroopassa kesää kohti, kun nikkelin hinta 
alkoi laskea, mikä sai asiakkaat purkamaan varastojaan. Lisäksi tavanomainen Euroopan 
lomakaudesta johtuva kausivaihtelu on vaikuttanut jakelijoiden ostokäyttäytymiseen. Peruskysyntä on 
kuitenkin edelleen maailmanlaajuisesti suhteellisen vakaata. Standardituotteiden toimitusajat ovat 
normaalit, 6-8 viikkoa.  
 
Euroopan lomakaudesta johtuvan kysynnän vaimeuden sekä konsernin tehtaiden vuotuisten 
huoltoseisokkien takia Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitusmäärien jäävän 
kolmannella neljänneksellä hieman alhaisemmiksi kuin toisella neljänneksellä. Outokummun 
ruostumattoman teräksen keskimääräisten perushintojen odotetaan jäävän kolmannella neljänneksellä 
jonkin verran alhaisemmiksi kuin toisella neljänneksellä.  
 
Toimitusmäärien ja keskimääräisten perushintojen laskun odotetaan johtavan negatiiviseen 
operatiiviseen tulokseen kolmannella neljänneksellä. Lisäksi metallien hintojen laskun odotetaan 
aiheuttavan raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita (tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna). 
Siten Outokumpu odottaa kolmannen neljänneksen liiketuloksensa olevan selvästi negatiivinen. 
 
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: 
 
”Ensimmäisten kuukausien aikana olemme keskittyneet lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, jotka ovat 
tuoneet meille nopeasti käteisvaroja sekä puuttuneet kriittisimpiin kannattavuuttamme rasittaviin 
tekijöihin. Liikevaihdon, kassavirran ja kustannustason parantaminen ruostumattoman teräksen 
liiketoiminnassa on päättymätöntä kilpajuoksua. Tämänhetkinen markkinatilanne asettaa vain lisää 
paineita tämän työn tekemiseen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen entistäkin nopeammin." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  3 (25) 
 

 
 
Outokumpu Oyj 

Konserninjohto 

Oheisissa liitteissä esitetään johdon analyysi toisen neljänneksen tuloksesta, hallituksen 
toimintakatsaus tammi–kesäkuulta 2011 sekä osavuosikatsauksen numeroaineisto ja liitetiedot. Tämä 
osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Päivi Lindqvist, johtaja – viestintä ja sijoittajasuhteet 
puh. (09) 421 2432, matkapuh. 040 708 5351 
paivi.lindqvist@outokumpu.com 
 
Ingela Ulfves, johtaja – sijoittajasuhteet ja talousviestintä 
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531 
ingela.ulfves@outokumpu.com 
 
Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja 
puh. (09) 421 2516 
esa.lager@outokumpu.com 
 
 
 
Tiedotustilaisuus ja suora webcast tänään klo 13.00  
 

 
Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2011 
toisen neljänneksen tulosta järjestetään 20.7.2011 klo 13.00 hotelli Kämpin neuvotteluhuone Akseli 
Gallen-Kallelassa (2. kerros), osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.  
 
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5–10 minuuttia ennen 
tilaisuuden alkua numeroon: (09) 23 101 527.  
 
Tunnussana on ”Outokumpu”.  
 
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja 
esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa 
www.outokumpu.com/Investors.  
 
Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com 20.7.2011 arviolta klo 
15.00 lähtien. Link to the webcast 
 
 

mailto:paivi.lindqvist@outokumpu.com
mailto:ingela.ulfves@outokumpu.com
mailto:esa.lager@outokumpu.com
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/outokumpu_fla/objects/38ma0xtv/
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Konsernin tunnuslukuja

Milj. EUR I/10 II/10 I-II/10 III/10 IV/10 2010 I/11 II/11 I-II/11

Liikevaihto

General Stainless *) 771 983 1 754 878 951 3 582 1 172 1 072 2 244

josta Tornio Worksin osuus 481 653 1 133 565 635 2 334 766 643 1 409

Specialty Stainless *) 362 456 818 394 468 1 679 558 564 1 122

Muu toiminta 102 100 202 99 99 401 105 110 215

Sisäinen myynti *) -306 -415 -721 -357 -355 -1 433 -463 -465 -927

Konserni 929 1 125 2 053 1 014 1 162 4 229 1 371 1 281 2 653

Liikevoitto

General Stainless *) -5 74 69 -56 -11 1 38 -82 -44

josta Tornio Worksin osuus -7 63 57 -36 8 29 40 -14 26

Specialty Stainless *) -18 23 4 -11 -57 -63 -2 -71 -74

Muu toiminta 2 -14 -12 10 -13 -15 -2 -20 -21

Sisäiset erät *) 0 -10 -11 8 -4 -7 -1 4 3

Konserni -21 72 51 -49 -85 -83 33 -169 -136
*) Klosterin tuotantoyksikkö, joka vuonna 2010 oli osa Special Stainless -liiketoimintoja, on nyt raportoitu General Stainless -liiketoiminnoissa.

Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.

Ruostumattoman teräksen toimitukset

1 000 tonnia I/10 II/10 I-II/10 III/10 IV/10 2010 I/11 II/11 I-II/11

Kylmävalssatut tuotteet 171 182 353 167 178 698 201 179 380

Kirkkaat kuumanauhat 82 75 157 69 86 312 85 76 161

Kvarttolevyt 21 21 42 20 21 83 28 29 57

Putkituotteet 13 14 27 12 12 51 13 13 26

Pitkät tuotteet 13 15 28 15 14 58 18 14 33

Puolituotteet 33 32 66 24 24 114 34 37 71

Toimitukset yhteensä 333 339 672 307 336 1 315 380 348 728

Markkinahinnat ja valuuttakurssit

I/10 II/10 III/10 IV/10 2010 I/11 II/11

Markkinahinnat *)

Ruostumaton teräs

  Perushinta EUR/t 1 235 1 317 1 245 1 213 1 252 1 215 1 223

  Seosainelisä EUR/t 1 094 1 701 1 621 1 696 1 528 1 900 1 839

  Markkinahinta EUR/t 2 329 3 018 2 866 2 909 2 780 3 115 3 063

Nikkeli USD/t 19 959 22 476 21 191 23 609 21 809 26 903 24 298

EUR/t 14 433 17 686 16 415 17 382 16 451 19 666 16 884

Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 1,01 1,36 1,30 1,30 1,24 1,25 1,35

EUR/kg 1,61 2,36 2,22 2,11 2,07 2,01 2,07

Molybdeeni USD/lb 16,19 16,45 15,15 15,86 15,91 17,43 16,70

EUR/kg 25,81 28,53 25,86 25,74 26,46 28,08 25,58

Kierrätysteräs USD/t 323 346 346 375 348 447 432

EUR/t 234 272 268 276 262 327 300

Valuuttakurssit

EUR/USD 1,383 1,271 1,291 1,358 1,326 1,368 1,439

EUR/SEK 9,946 9,631 9,380 9,214 9,537 8,864 9,015

EUR/GBP 0,888 0,852 0,833 0,859 0,858 0,854 0,883

*) Lähteet: 

Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja markkinahinta (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille;

Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus; Ferrokromi: Metal Bulletin - Quarterly contract price, ferrochrome lumpy chrome charge,

 basis 52% chrome; Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa; Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Steel scrap HMS 1&2 fob Rotterdam

JOHDON TULOSANALYYSI – TOINEN NELJÄNNES 
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Ruostumattoman teräksen kysyntä vaimeni nikkelin hinnan laskun ja kausivaihtelun takia  
 
Ruostumattoman teräksen markkinat alkoivat heikentyä toukokuun alussa nikkelin hinnan käännyttyä 
laskuun, mikä aiheutti jonkin verran varastojen purkamista jakelijoiden keskuudessa Euroopassa. 
Kehitys sai vauhtia tavanomaisesta kausivaihtelusta, sillä lomakausi lähestyi. Ensimmäiseen 
neljännekseen verrattuna litteiden tuotteiden kulutuksen arvioidaan vähentyneen 2 % 
maailmanlaajuisesti ja 3 % Euroopassa toisella neljänneksellä. Kiinassa kulutus supistui 6 %. 
Ruostumattoman teräksen tuotannon arvioidaan toisella neljänneksellä supistuneen  
maailmanlaajuisesti 2 % ja Euroopassa 4 % ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kiinassa 
tuotannon arvioidaan pysyneen ennallaan.  
 
Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn Saksan markkinoiden keskimääräinen 
perushinta nousi toisella neljänneksellä vain marginaalisesti ja oli 1 223 euroa tonnilta (I/2011: 1 215 
euroa tonnilta). Lähinnä nikkelin hinnan laskun takia ja Yhdysvaltain dollarin heikennyttyä euroon 
nähden, seosainelisä laski tarkastelujaksolla 1 839 euroon tonnilta (I/2011: 1 900 euroa tonnilta). 
Keskimääräinen markkinahinta toisella neljänneksellä oli 3 063 euroa tonnilta (I/2011: 3 115 euroa 
tonnilta). Kiinalaisen ja eurooppalaisen ruostumattoman teräksen hintaero kaventui jonkin verran 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. (CRU) 
 
Nikkelin hinta vaihteli voimakkaasti toisella neljänneksellä vaihteluvälissä 21 000–28 000 dollaria 
tonnilta. Nikkelin hinta oli toisella neljänneksellä keskimäärin 24 298 dollaria tonnilta (I/2011: 26 903 
dollaria tonnilta) eli 10 % alempi kuin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Nikkelin hinta laski 
huhtikuun huipputasoltaan ja oli kesäkuun lopussa 23 000 dollaria tonnilta. Hinta nousi jonkin verran 
kesäkuun jälkeen ja oli heinäkuun puolivälissä noin 24 000 dollaria tonnilta.  
 
Ferrokromimarkkinoilla oli jonkin verran ylitarjontaa toisella neljänneksellä, ja kulutus laski 3 % 
ruostumattoman teräksen kysynnän heikkenemisen takia. Ferrokromin neljännesvuosittainen 
sopimushinta toisella neljänneksellä oli 1,35 dollaria naulalta (I/2011: 1,25 dollaria naulalta), ja se on 
asetettu alustavasti 1,20 dollariin naulalta kolmannelle neljännekselle. Molybdeenin hinta laski 4 % 
vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä ja oli keskimäärin 16,70 dollaria naulalta toisella 
neljänneksellä (I/2011: 17,43 dollaria naulalta). Kierrätysteräksen keskihinta oli 3 % alempi kuin 
edellisellä neljänneksellä eli 432 dollaria tonnilta (I/2011: 447 dollaria tonnilta) toisella neljänneksellä.  
 
Operatiivinen tulos lähellä nollatasoa, tehostamistoimenpiteet painoivat  
 
Konsernin liikevaihto toisella neljänneksellä supistui 7 % ja oli 1 281 milj. euroa (I/2011: 1 371 milj. 
euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset supistuivat 8 % ja olivat 348 000 tonnia (I/2011: 380 000 
tonnia), koska kysyntä jakelusektorilla heikentyi kesää kohti. Konsernin kapasiteetin käyttöaste oli 
hieman alle 80 % vuoden 2011 toisella neljänneksellä. 
 
Operatiivinen tulos parani toisella neljänneksellä marginaalisesti -5 milj. euroon (I/2011: -12 milj. 
euroa). Konsernin liiketappio toisella neljänneksellä oli -169 milj. euroa (I/2011: 33 milj. euron voitto). 
Liiketappioon sisältyy noin 26 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita (I/2011: 45 milj. euron 
voitto) ja noin -138 milj. euron kertaluonteiset erät (I/2011: ei kertaluonteisia). Kertaluonteiset erät 
sisältävät 65 milj. euron alaskirjauksen liittyen Outokummun putkiliiketoimintaan OSTP:hen, 60 milj. 
euron alaskirjauksen liittyen Klosterin erikoisohuiden nauhojen tuotantoyksikköön Ruotsissa sekä 
toiminnallisiin tehokkuusparannuksiin liittyvän 13 milj. euron varauksen. Outokummun litteiden 
tuotteiden keskimääräiset perushinnat nousivat toisella neljänneksellä jonkin verran edellisestä 
neljänneksestä eli 50 euroa tonnilta, mutta ne olivat CRU:n raportoimaa 304-laadun teräslevyn Saksan 
perushintaa alemmat.  
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Raaka-aineisiin liittyvät varastotappiot olivat lähinnä varastojen arvonalennuksia, ja vain vähäinen osa 
koostui seosainelisän ja raaka-aineiden hankintahintojen välisestä ajoituserosta. Jos varastoon 
sitoutuneiden raaka-aineiden myyntihinnan odotetaan alittavan taseeseen kirjatun arvon, tehdään 
kauden lopussa arvonalentumiskirjauksia siltä osin kuin toimitusten myyntihintojen odotetaan alittavan 
varaston arvon.  
 
Nettorahoitustuotot olivat 191 milj. euroa (I/2011: -14 milj. euroa kulua) sisältäen 242 milj. euron 
rahoitustuotot rahoitusomaisuuden eli Tibnorin ja Talvivaaran osakkeiden luovutuksesta ja käypään 
arvoon arvostamisesta sekä 13 milj. euron alaskirjauksen lainasaamisesta Luvatalta. 
Rahoitusomaisuuden myynneistä syntyneiden huomattavien myyntivoittojen johdosta tilikauden voitto 
oli 50 milj. euroa positiivinen (1/2011: 16 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,28 euroa (1/2011: 0,09 
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto toisella neljänneksellä oli -16,1 % (I/2011: 3,1 %).  
 
Liiketoiminnan nettorahavirta toisella neljänneksellä oli -66 milj. euroa (I/2011: -10 milj. euroa). 
Käyttöpääomaan sitoutui 89 milj. euroa (I/2011: 93 milj. euroa) lähinnä ostovelkojen vähenemisen 
takia. Rahoitusomaisuuden eli Tibnorin ja Talvivaaran osakkeiden myynnillä oli 162 milj. euron 
positiivinen vaikutus rahoituksen rahavirtaan.  
 
Outokummun velkaantumisaste nousi toisen neljänneksen lopussa 82,0 prosenttiin (31.3.2011: 80,4%), 
joten se pysyi edelleen konsernin tavoitteena olevan alle 75 %:n yläpuolella. Talvivaaran osakkeiden 
myynnillä oli positiivinen vaikutus konsernin velkaantumisasteeseen, mutta siihen vaikuttivat 
negatiivisesti OSTP:n ja Klosterin yksikköjä koskevat arvonalentumiset sekä Luvatan lainasaamisen 
arvonalentuminen. Lisäksi raaka-aineisiin liittyvät varastotappiot ja käyttöpääoman kasvu vaikuttivat 
negatiivisesti velkaantumisasteeseen. Vuoden 2010 osinko, yhteensä 45 milj. euroa, maksettiin toisella 
neljänneksellä. Korollinen nettovelka kasvoi 1 885 milj. euroon (31.3.2011: 1 873 milj. euroa).  
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit toisella neljänneksellä olivat 50 milj. euroa (I/2011: 42 milj. euroa), ja suurin 
osa niistä liittyi ferrokromin tuotantokapasiteetin laajennusprojektiin. 
 
General Stainlessin liikevaihto toisella neljänneksellä oli 1 072 milj. euroa (I/2011: 1 172 milj. euroa) ja 
toimitukset laskivat 328 000 tonniin (I/2011: 354 000 tonnia). Liiketappio oli -82 milj. euroa (I/2011: 38 
milj. euron voitto) sisältäen suurimman osan konsernin varastojen nettoarvon alaskirjauksista, 60 milj. 
euroa Klosterin yksikön arvonalentumisia Ruotsissa, 8 milj. euroa toiminnallisia tehokkuusparannuksia 
koskevista varauksista sekä positiivisen vaikutuksen metallien hintojen sisäisestä suojauksesta. Tornio 
Worksin liiketappio oli -14 milj. euroa (I/2011: 40 milj. euron voitto) ja Klosterin yksikön liiketappio oli -67 
milj. euroa (I/2011: -5 milj. euroa) toisella neljänneksellä. 
 
Specialty Stainlessin liikevaihto toisella neljänneksellä oli 564 milj. euroa (I/2011: 558 milj. euroa) ja 
toimitukset 129 000 tonnia (I/2011: 133 000 tonnia). Liiketappio oli -71 milj. euroa (I/2011: -2 milj. 
euroa) sisältäen 65 milj. euron arvonalentumiset OSTP-putkiliiketoiminnasta ja 1 milj. euroa 
toiminnallisia tehokkuusparannuksia koskevista varauksista. OSTP:n liiketappio toisella neljänneksellä 
oli -68 milj. euroa (I/2011: -7 milj. euroa).  
 
Muun toiminnan liiketappio oli -20 milj. euroa (I/2011: -2 milj. euroa) toisella neljänneksellä pääasiassa 
sisäisten metallisuojausten tappiollisen tuloksen takia. Toisella neljänneksellä tehtiin toiminnallisia 
tehokkuusparannuksia koskeva 3 milj. euron varaus.  
 
Outokummun lyhyen tähtäimen toimenpideohjelman toteutus aloitettiin 
 
Outokumpu käynnisti huhtikuussa lyhyen tähtäimen toimenpideohjelman, joka keskittyy konsernin 
kassavirran parantamiseen, taseen liikkumavaran lisäämiseen ja kriittisimpiin kannattavuutta rasittaviin 
tekijöihin.  
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Toiminnallisen tehokkuuden parantaminen 
 
Outokumpu käynnisti yhteistoimintaneuvottelut huhtikuussa parantaakseen kannattavuutta, lisätäkseen 
tehokkuutta sekä karsiakseen myynnissä, toimitusketjun hallinnassa ja tukifunktioissa olevia 
päällekkäisyyksiä Euroopassa.  Tämän tuloksena myynti-, toimitusketju- ja tukitoiminnoista Euroopassa 
vähennetään yhteensä 350 työpaikkaa, ja vähennykset toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Noin 170 työpaikkaa vähennetään Suomessa ja Ruotsissa ja loput muissa Euroopan maissa. 
Kustannussäästöjen arvioidaan olevan 27 milj. euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Toisella 
neljänneksellä kirjattiin 13 milj. euroa kertaluonteisia varauksia eli hieman aiemmin arvioitua 
vähemmän. 
 
Rahoitusomaisuuden myynti 
 
Outokumpu myi toukokuussa SSAB:lle 15 %:n omistusosuutensa Tibnor AB:ssä, joka on johtava 
pohjoismainen metalli- ja terästoimittaja. Käteisellä maksettu kokonaiskauppahinta oli 44 milj. euroa. 
Outokumpu kirjasi 36 milj. euron verottoman luovutusvoiton rahoitustuotoksi toiselle neljännekselle.  
 
Kesäkuussa Outokumpu myi kaikki pörssilistatun Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeensa eli 
4,3 % koko osakemäärästä Solidium Oy:lle. Kauppahinta oli 60 milj. euroa, ja se maksettiin käteisellä. 
Outokumpu kirjasi kaupasta 28 milj. euron luovutusvoiton rahoitustuottoihin toisella neljänneksellä. 
Lisäksi Outokumpu myi viidesosan 20 %:n osuudestaan listaamattomassa Talvivaara Sotkamo Oy:ssä 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle 60 milj. euron kauppahintaan. Samalla Outokumpu antoi 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa loput 16 %:n omistusosuudestaan Talvivaara 
Sotkamo Oy:ssä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Option toteutuessa 
täysimääräisesti kokonaiskauppahinta olisi 240 milj. euroa. Kokonaiskauppahinta Talvivaara Sotkamo 
Oy:n 20 %:n omistusosuuden myynnistä olisi tällöin 300 milj. euroa.   
 
Outokummun 20 %:n omistus Talvivaara Sotkamo Oy:ssä on Outokummun kirjanpidossa luokiteltu 
aiemmin osakkuusyhtiöksi. Omistuksen muutoksen myötä Outokummulla ei ole enää huomattavaa 
vaikutusvaltaa Talvivaara Sotkamo Oy:ssä, ja siten jäljelle jäävä 16 %:n omistusosuus luokitellaan 
rahoitusomaisuudeksi ja arvostetaan Outokummun tilinpäätöksessä tulosvaikutteisesti käypään arvoon. 
 

Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeiden myynnin ja jäljelle jäävän omistusosuuden käypään arvoon 
arvostamisen myötä Outokumpu kirjasi 178 milj. euron voiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen 
neljänneksen tulokseen.  
 
Lisäksi Outokumpu aikoo myydä jäljellä olevat messinkiliiketoimintansa Ruotsissa ja Alankomaissa 
sekä 50 %:n omistusosuutensa tankoja ja lankatuotteita valmistavassa Fagersta Stainless AB:ssä.  
 
Klosterin ohutta teräsnauhaa valmistavan yksikön kannattavuuden palauttaminen 

 
Kesäkuussa laadittiin kannattavuuden pysyvään palauttamiseen tähtäävä suunnitelma ohutta 
ruostumatonta teräsnauhaa valmistavan Klosterin yksikön osalta. Liiketoimintayksikkö on ollut 
tappiollinen useiden vuosien ajan. Liiketoimintasuunnitelma perustuu tuotevalikoiman 
yksinkertaistamiseen ja optimointiin, asiakaskannan uudelleen segmentointiin sekä Klosteriin tulevien 
sisäisten puolituotteiden toimittamiseen pääasiassa Tornio Worksista. Seuraavan 12 kuukauden aikana 
Outokumpu tulee arvioimaan, tuottaako suunnitelma riittävästi tuloksia ja tämän perusteella harkitsee 

yhteistyökumppanuuksia, liiketoiminnan myymistä tai sen lopettamista.  
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Yhteisyritys Outokummun putkiliiketoiminnan kannattavuuden palauttamiseksi  

 
Outokumpu ja Andrea Gatti allekirjoittivat 1.7.2011 aiesopimuksen, joka koskee Outokummun 
putkituoteliiketoimintayksikön (OSTP) yhteisyritysjärjestelyä. Sopimuksen mukaan Andrea Gattin 
omistama yritys hankkii 36 %:n omistusosuuden OSTP:ssä, ja Gattilla on lisäksi optio hankkia yhteensä 
51 %:n omistusosuus yhtiössä kolmen vuoden aikana. Outokummulla on optio ostaa osakkeet takaisin 
alkuperäiseen hintaan, mikäli Gatti ei hanki enemmistöomistukseen tarvittavia osakkeita. On myös 
sovittu, että Outokumpu tulee säilymään OSTP:n pääasiallisena raaka-ainetoimittajana. Yhteisyritystä 
koskeva lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2011 kolmannen neljänneksen loppuun 
mennessä.  
 
Yhteisyrityksen osapuolet työstävät edelleen OSTP:n kannattavuudenpalauttamissuunnitelmaa, joka 
sisältää merkittävän tuotantorakenteen rationalisoinnin, tuotevalikoiman karsimisen ja yleisen 
kustannusten vähentämisen. OSTP eriytetään Outokummusta ja sitä johdetaan OSTP:n hallituksen 
kautta. Hallituksen puheenjohtajan nimittää Outokumpu.  
 
Ensimmäisestä osakkeiden myynnistä ei aiheudu Outokummulle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
Koska Outokumpu jatkaa enemmistöosakkaana, se on on vastuussa liiketoiminnan rahoittamisesta 
alkuvaiheessa. Tulevaisuuden osakemyynnit tehdään kauppahinnalla, joka vastaa liiketoiminnan 
tuolloista taloudellista tilannetta. OSTP on tehnyt tappiota viimeiset kolme vuotta ja sen liiketappio 
vuonna 2010 oli lähes 40 milj. euroa.  
 
Outokumpu allekirjoitti 750 milj. euron syndikoidun lainan 
 
Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa kolmevuotisen 750 milj. euron syndikoidun lainan, joka sisältää 
option pidentää laina-aikaa yhdellä vuodella kesäkuussa 2012 ja 2013. Kyseessä on sitova laina, joka 
on tarkoitettu yleisiin rahoitustarpeisiin, ja se korvaa vastaavan, kesäkuussa 2009 allekirjoitetun lainan. 
Lainasopimukseen sisältyy rahoituskovenantti, joka perustuu 115 %:n velkaantumisasteeseen. 
Syndikaattiin kuuluu yhdeksän pankkia. 
 
Tornio Worksin kunnossapitotoiminnot  
 
Kesäkuussa valmistui selvitys Tornio Worksin kunnossapidon mahdollisesta osittaisesta 
ulkoistamisesta. Selvityksen perusteella vain vähäistä ulkoistamista tullaan mahdollisesti tekemään, 
joten Outokumpu jatkaa toiminnon kehittämistä omana toimintonaan. Tavoitteena on parantaa 
kustannustehokkuutta yli 10 %, mikä vastaa arviolta 30 milj. euron kokonaissäästöjä vuosina 2012–
2014.   
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HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS – TAMMI–KESÄKUU 2011 
 
Alkuvuonna parantunut kysyntä kääntyi kesää kohti varastojen purkamiseksi   
 
Ruostumattoman teräksen markkinat elpyivät vuoden 2011 alusta lähtien, mutta kysyntä alkoi 
vaimentua kesäkautta kohti. Vuoden 2010 alkupuoliskoon verrattuna ruostumattoman teräksen litteiden 
tuotteiden kulutuksen arvioidaan kasvaneen maailmanlaajuisesti 3 % ja pysyneen Euroopassa 
ennallaan, kun taas ruostumattoman teräksen tuotannon arvioidaan kasvaneen samaan aikaan 
maailmanlaajuisesti 5 % ja pysyneen Euroopassa ennallaan. Kylmävalssatun ruostumattoman 304-
laadun 2 mm:n teräslevyn Saksan markkinoiden keskimääräinen perushinta laski 1 219 euroon tonnilta 
vuoden 2011 alkupuoliskolla (I-II/2010: 1 276 euroa tonnilta), ja keskimääräinen markkinahinta 
tarkastelujaksolla oli  
3 089 euroa tonnilta (I-II/2010: 2 673 euroa tonnilta). (CRU) 
 
Kaikkien seosaineiden hinnat olivat korkeammat vuoden 2011 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 
verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2010. Nikkelin hinta vuoden alkupuoliskolla oli keskimäärin 
25 600 dollaria tonnilta (I-II/2010: 21 217 dollaria tonnilta). Ferrokromin neljännesvuosittainen 
sopimushinta vuoden 2011 alkupuoliskolla oli 1,30 dollaria naulalta (I-II/2010: 1,19 dollaria naulalta), 
molybdeenin keskihinta oli 17,06 dollaria naulalta (I-II/2010: 16,32 dollaria naulalta) ja kierrätysteräksen 
keskihinta oli 439 dollaria tonnilta (I-II/2010: 335 dollaria tonnilta).  
 
Operatiivinen tappio ennallaan 
 
Vuoden 2010 alkupuoliskoon verrattuna konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 kuuden 
ensimmäisen kuukauden aikana 29 % ja oli 2 653 milj. euroa (I-II/2010: 2 053 milj. euroa) johtuen 
toimitusmäärien kasvusta ja markkinahintojen noususta. Ruostumattoman teräksen toimitukset 
kasvoivat vuoden 2011 alkupuoliskolla 8 % ja olivat 728 000 tonnia (I-II/2010: 672 000 tonnia), ja 
konsernin toimintojen kapasiteetin käyttöaste oli noin 80 %. 
 
Outokummun liiketulos oli -136 milj. euroa tappiollinen (I-II/2010: 51 milj. euron voitto) vuoden 2011 
kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Koska liiketappioon sisältyy noin 19 milj. euroa raaka-
aineisiin liittyviä varastovoittoja (I-II/2010: 65 milj. euron voitto) ja noin -138 milj. euron kertaluonteiset 
kustannukset (I-II/2010: ei kertaluonteisia), operatiivinen tulos oli -17 milj. euroa (I-II/2010: -14 milj. 
euroa). Toimitusmäärien kasvun positiivisen vaikutuksen kumosi perushintojen heikompi kehitys. 
Vuoden 2011 alkupuoliskon kertaluonteisiin kuluihin sisältyivät 65 milj. euron arvonalentuminen liittyen 
konsernin putkiliiketoimintaan OSTP:hen, 60 milj. euron arvonalentuminen liittyen Klosterin yksikköön 
sekä toiminnallisten tehokkuusparannusten ohjelmaan liittyvä 13 milj. euron varaus.  
 
Nettorahoitustuotot olivat 176 milj. euroa (I-II/2010: -10 milj. euroa kulua). Rahoitustuottoina kirjattiin 
242 milj. euron luovutusvoitto rahoitusomaisuuden eli Talvivaaran ja Tibnorin osakkeiden myynnistä 
vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Rahoituseriin sisältyi 13 milj. euron arvonalentuminen 
lainasaamisesta Luvatalta. Voitto ennen veroja oli 38 miljoonaa euroa (I-II/2010: 31 milj. euroa).  
 
Tilikauden tulos oli 66 milj. euroa (I-II/2010: 23 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,37 euroa (I-
II/2010: 0,13 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto vuoden 2011 alkupuoliskolla oli -6,5 % (I-II/2010: 
2,6 %). 
 
Liiketoiminnan nettorahavirta vuoden 2011 alkupuoliskolla parani huomattavasti mutta oli edelleen 76 
milj. euroa negatiivinen (I-II/2010: -404 milj. euroa) johtuen pääasiassa negatiivisesta tuloksesta ja 
käyttöpääoman kasvusta. Rahoitusomaisuuden eli Tibnorin ja Talvivaaran osakkeiden myynnillä oli 162 
milj. euron positiivinen vaikutus rahoituksen kassavirtaan toisella neljänneksellä.  
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Korolliset nettovelat kasvoivat 188 milj. euroa ja olivat 1 885 milj. euroa toisen neljänneksen lopussa 
(30.6.2010: 1 696 milj. euroa), ja velkaantumisaste nousi 82,0 %:iin (30.6.2010: 68,1 %) ylittäen 
konsernin 75 %:n enimmäistavoitteen. Edellisten 12 kuukauden aikana noin 208 milj. euroa on 
sitoutunut käyttöpääomaan metallien hintojen ja varastojen kasvun takia, mikä on vaikuttanut 
negatiivisesti velkaantumisasteeseen. Talvivaaran osakkeiden myynnillä kesäkuussa 2011 oli 
positiivinen vaikutus konsernin velkaantumisasteeseen, mutta siihen vaikuttivat negatiivisesti OSTP:n 
ja Klosterin yksikköjä koskevat arvonalentumiset sekä Luvatan lainasaamisen arvonalentuminen. 
Vuoden 2010 osinko, yhteensä 45 milj. euroa, maksettiin toisella neljänneksellä. 
 
Outokummun lyhyen tähtäimen toimenpideohjelman toteutus aloitettiin 
 
Outokumpu käynnisti huhtikuussa lyhyen tähtäimen toimenpideohjelman, joka keskittyy konsernin 
kassavirran parantamiseen, taseen liikkumavaran lisäämiseen ja kriittisimpiin kannattavuutta rasittaviin 
tekijöihin.  
 
Toiminnallisen tehokkuuden parantaminen 
 
Outokumpu käynnisti yhteistoimintaneuvottelut huhtikuussa parantaakseen kannattavuutta, lisätäkseen 
tehokkuutta sekä karsiakseen myynnissä, toimitusketjun hallinnassa ja tukifunktioissa olevia 
päällekkäisyyksiä Euroopassa. Tämän tuloksena myynti-, toimitusketju- ja tukitoiminnoista Euroopassa 
vähennetään yhteensä 350 työpaikkaa, ja vähennykset toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Kustannussäästöjen arvioidaan olevan 27 milj. euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Toisella 
neljänneksellä kirjattiin tähän liittyen 13 milj. euroa kertaluonteisia varauksia. 
 
Rahoitusomaisuuden myynti 
 
Outokumpu myi toukokuussa SSAB:lle 15 %:n omistusosuutensa Tibnor AB:ssä. Kokonaiskauppahinta 
oli 44 milj. euroa ja Outokumpu kirjasi toisella neljänneksellä myynnistä noin 36 milj. euron 
kertaluonteisen verottoman voiton rahoitustuottoihin.  
 
Kesäkuussa Outokumpu myi kaikki pörssilistatun Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeensa eli 
4,3 % koko osakemäärästä Solidium Oy:lle 60 milj. euron kauppahintaan. Outokumpu kirjasi kaupasta 
28 milj. euron luovutusvoiton rahoitustuottoihin toisella neljänneksellä. Lisäksi Outokumpu myi 
viidesosan 20 %:n osuudestaan listaamattomassa Talvivaara Sotkamo Oy:ssä Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö Oyj:lle 60 milj. euron kauppahintaan. Samalla Outokumpu antoi Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa loput 16 %:n omistusosuudestaan Talvivaara Sotkamo Oy:ssä 
vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Option toteutuessa täysimääräisesti 
kokonaiskauppahinta olisi 240 milj. euroa.  
 
Outokummun 20 %:n omistus Talvivaara Sotkamo Oy:ssä oli Outokummun kirjanpidossa luokiteltu 
osakkuusyhtiöksi. Omistuksen muutoksen myötä Outokummulla ei ole enää merkittävää vaikutusvaltaa 
Talvivaara Sotkamo Oy:ssä, ja siten jäljelle jäävä 16 %:n omistusosuus on luokiteltu 
rahoitusomaisuudeksi ja arvostetaan Outokummun tilinpäätöksessä tulosvaikutteisesti käypään arvoon. 
 

Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeiden myynnin ja jäljelle jäävän omistusosuuden käypään arvoon 
arvostamisen myötä Outokumpu kirjasi 178 milj. euron voiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen 
neljänneksen tulokseen. 
 
Lisäksi Outokumpu aikoo myydä jäljellä olevat messinkiliiketoimintansa Ruotsissa ja Alankomaissa 
sekä 50 %:n omistusosuutensa tankoja ja lankatuotteita valmistavassa Fagersta Stainless AB:ssä.  
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Klosterin ohutta teräsnauhaa valmistavan yksikön kannattavuuden palauttaminen Ruotsissa 

 
Kesäkuussa laadittiin kannattavuuden pysyvään palauttamiseen tähtäävä suunnitelma ohutta 
ruostumatonta teräsnauhaa valmistavan tappiollisen Klosterin yksikön osalta. Seuraavan 12 
kuukauden aikana Outokumpu tulee arvioimaan, tuottaako suunnitelma riittävästi tuloksia ja tämän 
perusteella harkitsee yhteistyökumppanuuksia, liiketoiminnan myymistä tai sen lopettamista.  
 
Yhteisyritys Outokummun putkiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi  

 
Outokumpu ja Andrea Gatti allekirjoittivat 1.7.2011 aiesopimuksen, joka koskee Outokummun 
putkituoteliiketoimintayksikön (OSTP) yhteisyritysjärjestelyä. Jos lopullinen sopimus solmitaan vuoden 
2011 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä, Andrea Gattin omistama yritys hankkii 36 %:n 
omistusosuuden OSTP:ssä. Gattilla on lisäksi optio hankkia yhteensä 51 %:n omistusosuus yhtiössä 
kolmen vuoden aikana, ja Outokummulla on optio ostaa osakkeet takaisin, mikäli Gatti ei hanki 
enemmistöomistukseen tarvittavia osakkeita. On myös sovittu, että Outokumpu tulee säilymään 
OSTP:n pääasiallisena raaka-ainetoimittajana. Yhteisyrityksen osapuolet työstävät edelleen OSTP:n 
kannattavuudenpalauttamissuunnitelmaa. Sen mukaan OSTP eriytetään Outokummusta ja sitä 
johdetaan OSTP:n hallituksen kautta. Hallituksen puheenjohtajan nimittää Outokumpu.  
 
Ensimmäisestä osakkeiden myynnistä ei aiheudu Outokummulle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
Koska Outokumpu jatkaa enemmistöosakkaana, se on on vastuussa liiketoiminnan rahoittamisesta 
alkuvaiheessa. OSTP on tehnyt tappiota viimeiset kolme vuotta ja sen liiketappio vuonna 2010 oli lähes 
40 milj. euroa.  
 
Outokumpu allekirjoitti 750 milj. euron valmiusluoton 
 
Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa kolmevuotisen 750 milj. euron syndikoidun valmiusluoton, joka 
sisältää option pidentää laina-aikaa yhdellä vuodella kesäkuussa 2012 ja 2013. Kyseessä on sitova 
laina, joka on tarkoitettu yleisiin rahoitustarpeisiin, ja se korvaa vastaavan, kesäkuussa 2009 
allekirjoitetun lainan. Lainasopimukseen sisältyy rahoituskovenantti, joka perustuu 115 %:n 
velkaantumisasteeseen.  
 
Tornio Worksin kunnossapitotoiminnot  
 
Kesäkuussa valmistui selvitys Tornio Worksin huoltotoimintojen mahdollisesta osittaisesta 
ulkoistamisesta. Selvityksen perusteella vain vähäistä ulkoistamista tullaan mahdollisesti tekemään, 
joten Outokumpu jatkaa toiminnon kehittämistä omana toimintonaan. Tavoitteena on parantaa 
kustannustehokkuutta yli 10 %, mikä vastaa arviolta 30 milj. euron kokonaissäästöjä vuosina 2012–
2014.   
 
Investoinnit 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 92 milj. euroa (I-II/2010: 73 milj. euroa) vuoden 2011 alkupuoliskolla. 
Kokonaisinvestointien ylläpitoinvestoinnit mukaan lukien arvioidaan olevan 250 – 300 milj. euroa 
vuonna 2011. 
 
Konsernin Tornion ferrokromin tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseksi tehty 440 milj. euron 
investointi eteni suunnitelman mukaisesti. Yksityiskohtainen suunnittelu jatkui, rakennustyöt etenivät 
edelleen ja monia laitetoimitussopimuksia solmittiin vuoden 2011 alkupuoliskolla.  Ensimmäiset 
pitkäaikaiset myyntisopimukset asiakkaiden kanssa solmittiin. Projektin kokonaisinvestointien 
arvioidaan olevan vuonna 2011 noin 150 milj. euroa. 
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Kvarttolevytuotantovalmiuksien ja -kapasiteetin lisäämiseen Degerforsissa Ruotsissa tähtäävä 104 milj. 
euron investointi etenee suunnitelman mukaisesti.  
 
Uusi hapon regenerointilaitos otettiin käyttöön Avestassa Ruotsissa kesäkuussa. Tämä 28 milj. euron 
investointi aloitettiin vuonna 2009. Laitos on erittäin energiatehokas ja se kierrättää hehkutus- ja 
peittauslinjassa käytettyjä happoja. Siten se vähentää merkittävästi tuotantoprosessissa käytettävien 
uusien happojen määrää. 
 
Henkilöstö ja ympäristö 
 
Kesäkuun 2011 lopussa Outokummun henkilöstömäärä oli 9 474 (30.6.2010: 9 082) ja vuoden 2011 
alkupuoliskolla keskimäärin 8 724 (I-II/2010: 8 373). Konsernin kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 
9 138 (30.6.2010: 8 778) toisen neljänneksen lopussa ja keskimäärin 8 386 (I-II/2010: 8 054) kuuden 
ensimmäisen kuukauden aikana. Henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa kesäharjoittelijoista. 
Outokumpu on siirtynyt vuonna 2011 henkilöstömäärän raportoinnissa kokopäiväisiksi muunnettujen 
lukujen raportoinnista kokonaislukujen raportointiin, mutta esittää molemmat luvut koko vuoden ajan. 
 
Toisella neljänneksellä tapaturmatiheys (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) parani ja oli 4,4 
(I/2011: 5,4) toisella neljänneksellä ja 5,1 (I-II/2010: 5,0) vuoden 2011 kuuden ensimmäisen kuukauden 
aikana, mutta se ei kuitenkaan yltänyt konsernin vuodelle 2011 asetettuun tavoitteeseen alle 3,5. 
Vuoden 2011 alkupuoliskolla ei sattunut vakavia tapaturmia.  
 
Päästöt ilmakehään ja vesistöihin pysyivät sallituissa rajoissa ja tapahtuneet ylitykset olivat tilapäisiä, 
ne havaittiin ja ne aiheuttivat vain vähäisiä ympäristövaikutuksia. Outokumpu ei ole osallisena 
ympäristöasioita koskevissa merkittävissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen 
tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  
 
Päästökauppaan liittyvässä toiminnassa on noudatettu velvoitteita, sovittuja menettelyä ja 
rahoitusriskipolitiikkaa. EU:n päästökauppajärjestelmän alaiset kokonaispäästöt vuoden 2011 kuuden 
ensimmäisen kuukauden aikana olivat noin 427 000 tonnia (I-II/2010: 389 000 tonnia). 
Päästöoikeuksilla ei käyty ulkoista kauppaa vuoden 2011 alkupuoliskolla. Outokummun Suomen, 
Ruotsin ja Ison-Britannian tuotantolaitoksille osoitetut päästöoikeudet osoittautuivat jakson aikana 
riittäviksi konsernin suunniteltuun tuotantoon. 
 
Outokumpu Oyj valittiin OMX GES Sustainability Finland -indeksiin, joka käsittää 40 kestävän 
kehityksen kriteerein valittua johtavaa yritystä NASDAQ OMX Helsingissä.  

 
Toukokuussa the International Stainless Steel Forum (ISSF) antoi Outokummulle ensimmäisen ISSF 
Sustainability Award -tunnustuspalkinnon. Tunnustus perustuu Outokummun määrätietoisiin 
toimenpiteisiin ja merkittäviin saavutuksiin kaatopaikkajätteen vähentämisessä ja 
materiaalitehokkuuden parantamisessa Sheffieldin tuotantolaitoksella Isossa-Britanniassa. Outokumpu 
kehitti ja otti käyttöön uudenlaisia tapoja ruostumattoman teräksen jätteenkäsittelyssä. Kuonaa 
uusiokäytettiin teiden rakennusmateriaalina ja lisäksi käytettyjä sulaton tulenkestäviä vuoraustiiliä 
hyödynnettiin kalkkikiven korvikkeena ruostumattoman teräksen tuotantoprosessissa. Vuodesta 2007 
alkaen yli 80 % kaikesta kuonasta on uusiokäytetty asfaltissa tarvittavana materiaalina. Vuonna 2010 
puolet kaikista käytetyistä tulenkestävistä tiilistä käytettiin uudelleen kalkkikiven korvikkeena. 
 
Oekom Research AG on nimennyt Outokummun metallisektorin edelläkävijäksi energiatehokkuudessa.  
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Riskit ja epävarmuustekijät   
  
Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. 
Politiikassa määritellään riskienhallintatoiminnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Konsernin 
strategian tukemisen ohella riskienhallinta auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja vähentämään riskejä 
osakkeenomistajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien, henkilöstön, rahoittajien ja muiden sidosryhmien 
näkökulmasta. Keskeisiä riskejä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.  
 
Outokummun tärkeimpiin strategisiin ja liiketoimintariskeihin kuuluvat ruostumattoman teräksen 
valmistuksen rakenteellinen ylikapasiteetti ja heikko markkinatilanne, kilpailu ruostumattoman teräksen 
markkinoilla, toiminnan keskittyminen Euroopan markkinoille, kyky toteuttaa valittua konsernin 
strategiaa sekä tuotantopanosten kustannusten nousuun liittyvä riski.  Keskeisimmät tarkastelujaksolla 
toteutuneiden liiketoimintariskien vaikutukset liittyivät omaisuuden arvonalentumisiin (putkiliiketoiminta 
ja Klosterin yksikkö) sekä ruostumattoman teräksen markkinoihin, joihin nikkelin hinnan lasku vaikutti 
tilapäisesti. 
 
Toiminnallisia riskejä ovat riittämättömät tai epäonnistuneet sisäiset prosessit, työntekijöiden toiminta, 
systeemit tai muut tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit ja väärinkäytökset tai rikokset. Konsernin 
keskeisiä toiminnallisia riskejä ovat suuret tulipalot ja onnettomuudet, yritysturvallisuuteen liittyvät riskit, 
ympäristöriskit sekä investointiprojekteihin ja henkilöstöön liittyvät riskit. 
 
Outokummun kannalta keskeisiä rahoitusriskejä ovat: nikkelin, molybdeenin ja polttoaineiden hinnan 
vaihtelevuus, euroon, Ruotsin kruunuun ja Yhdysvaltain dollariin liittyvät valuuttakurssiriskit, 
taloudellisen joustavuuden rajoitteet, muut luottoriskit sekä maksuvalmiutta ja rahoituksen saatavuutta 
koskevat riskit. Toisella neljänneksellä kirjattiin arvonalentumistappio (Luvatan lainasaamisen tarkistus) 
sekä merkittävät voitot rahoitusomaisuuden myynnistä (Tibnor AB:n ja Talvivaaran osakkeet).  
 
Koska konsernin polttoaineiden hankinta perustuu vain osittain kiinteähintaisiin sopimuksiin, korkeana 
pysyneet hinnat vaikuttavat negatiivisesti kannattavuuteen vuonna 2011. Polttoaineiden hintojen 
nousun vaikutuksia hallitakseen Outokumpu teki rahoitussuojauksia propaanille. Konsernin 
maksuvalmius vahvistui syndikoidun luoton jälleenrahoituksen ja toteutettujen omaisuudenmyyntien 
ansiosta. 
 
Myytyä kupariliiketoimintaa koskevat siviilikanteet 
 
Toukokuussa 2009 päätökseen saatuun kuparisten teollisuusputkien EU:n kartellitutkimukseen liittyen 
Outokumpu Oyj on vuodesta 2004 lähtien ollut vastaamassa useisiin Yhdysvalloissa nostettuihin 
siviilikanteisiin, joissa vastaajina ovat olleet yhtiö itse sekä myytyyn kupariliiketoimintaan liittyneet 
yhtiöt.  
 
Viimeinen Yhdysvalloissa vireillä oleva siviilikanne on Carrier Corporationin vuonna 2006 Memphisissä, 
Tennesseen osavaltion piirituomioistuimessa mm. Outokumpu Oyj:tä ja Outokumpu Copper Franklin, 
Inc:tä vastaan nostama summaltaan yksilöimätön vahingonkorvausvaade. Kanne perustuu väitettyyn 
maailmanlaajuiseen hinta- ja markkinoidenjakokartelliin ilmastointiputkien ja lämmönvaihdinten sekä 
niihin liittyvien sovellusten markkinoilla vähintään ajanjaksolla 1989–2001. Carrier Corporationin kanne 
hylättiin heinäkuussa 2007 Carrier valitti tuomiosta, ja valituksen käsittely on yhä vireillä 
vetoomustuomioistuimessa. 
 
Vuonna 2010 eräät Carrier Groupin konserniyhtiöt nostivat siviilikanteen Outokumpu Oyj:tä (sekä kahta 
muuta vastaajaryhmää) vastaan Ison-Britannian tuomioistuimissa. Kantajat väittävät kärsineensä 
kartellin seurauksena vahinkoa eri puolilla Eurooppaa ja hakevat korvauksia kolmelta vastaajaryhmältä 
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yhteisvastuullisesti tai vaihtoehtoisesti yhdessä ja erikseen. Kantajien lähtökohtainen korvausvaatimus 
väitetyistä vahingoista on suuruudeltaan n. 20 milj. puntaa ilman korkoa. Outokumpu aikoo riitauttaa 
asiassa Iso-Britannian tuomioistuimien toimivallan. Joka tapauksessa Outokumpu katsoo, että väitteet 
kartellin aiheuttamista vahingoista ovat perusteettomia ja tulee tarvittaessa puolustautumaan niitä 
vastaan oikeudenkäynnissä. 
 
Näihin kanteisiin liittyen ei ole tehty varauksia. 
 
Tullin tutkimukset liittyen Tornio Worksin Venäjän vientiin 
 
Suomen Tulli käynnisti maaliskuussa 2007 rikostutkimuksen liittyen Outokummun Tornio Worksin 
Venäjän vientikäytäntöihin. Kaakkoissuomalaisessa huolintayrityksessä epäiltiin tehdyn virheellisiä 
ja/tai väärennettyjä kauppalaskuja ruostumattoman teräksen viennissä Venäjälle. Tullin esitutkinnassa 
selvitettiin Outokumpu Tornio Worksin mahdollista osuutta virheellisten ja/tai väärennettyjen 
kauppalaskujen tekemiseen kyseisessä huolintayrityksessä. Kesäkuussa 2009 Tulli sai esitutkintansa 
päätökseen ja saattoi asian syyttäjäviranomaisten syyteharkintaan. Syyteharkinta saatiin päätökseen 
marraskuussa 2010 ja syyttäjä totesi Tullin esittämät epäilyt kirjanpitorikoksesta ja väärennyksestä 
aiheettomiksi.  
 

Asia eteni kuitenkin maaliskuussa 2011 oikeuteen, sillä Outokumpua ja konsernin palveluksessa 
olevaa 5 henkilöä vastaan nostettiin syytteet rahanpesusta liittyen Tornion tehtaan Venäjän 
vientikäytäntöihin vuosina 2004–2006. Lisäksi syyttäjä esitti valtion puolesta vaatimuksen rahanpesun 
kohteena olleiden varojen menettämisestä. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi kaikki syytteet kesäkuussa 
2011, ja Suomen valtio määrättiin maksamaan korvauksina yhteensä 1,2 milj. euroa. Syyttäjällä on 
mahdollisuus valittaa tuomiosta 26.8.2011 saakka. 
 
Organisaatiomuutos ja nimityksiä 
 
Helmikuussa Outokummun hallitus nimitti Mika Seitovirran uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti 
Outokummun palveluksessa maaliskuussa ja siirtyi toimitusjohtajan tehtävään 1.4.2011. Aikaisempi 
toimitusjohtaja Juha Rantanen luopui toimitusjohtajan tehtävästä 31.3.2011. Rantanen tukee 
Seitovirtaa tämän uusissa tehtävissä elokuuhun 2011 saakka. 

 
Kesäkuussa sovittiin, että Specialty Stainless -yksiköstä vastaava johtaja Bo Annvik jättää nykyisen 
tehtävänsä ja konsernin johtoryhmän jäsenyyden kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Hänen 
työsuhteensa Outokummussa päättyy 31.12.2011. Toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja ja 
konsernin johtoryhmän jäsen Jamie Allan otti toistaiseksi vastuulleen Annvikin tehtävät. Tällä välin 
Allanin nykyisiä tehtäviä hoitaa muu toimitusketjun hallinnan organisaatio. 
 
Heinäkuussa Jarmo Tonteri nimitettiin Specialty Stainless –liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi 
(Executive Vice President - Specialty Stainless) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2011 alkaen. 
Hän raportoi toimitusjohtaja Mika Seitovirralle. Tonterin vastuulle kuuluvat Outokummun 
liiketoimintayksiköt Special Coil, Special Plate ja Long Products, ohutta ruostumatonta teräsnauhaa 
valmistava tuotantolaitos Klosterissa sekä konsernin R&D-toiminta. Hän tulee työskentelemään 
Tukholmasta käsin. 
 
Varsinainen yhtiökokous 2011 
 
Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2010 osingoksi 0,25 euroa osakkeelta, ja 
yhteensä 45 milj. euron osingot maksettiin 5.4.2011.  
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Suurimmat osakkeenomistajat

% 30.6.2011

Suomalaiset yhteisöt 35,4

Ulkomaiset sijoittajat 17,8

Suomalaiset julkisyhteisöt 19,7

Suomalaiset kotitaloudet 17,2

Suomalaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7,1

Suomalaiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2,8

Osakkeenomistajat, joiden osuus osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 %

Suomen valtion omistama Solidium Oy 30,84

Kansaneläkelaitos 8,01

Osakekohtaiset tiedot

1.1.–30.6. 1.1.–30.6.

2011 2010

Osakepääoma kauden lopussa Milj. EUR 311,1 311,0

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 183 018 749 182 956 249

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1) 181 962 646 181 577 943

Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1), 2) 181 962 646 181 595 741

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1) 181 977 861 181 915 361

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 1 040 888 1 040 888

Päätöskurssi EUR 9,14 12,43

Keskikurssi EUR 11,68 14,11

Korkein kurssi kauden aikana EUR 14,57 17,88

Alin kurssi kauden aikana EUR 8,33 12,03

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa Milj. EUR 1 673 2 274

Osakkeen vaihto Milj. kpl 151,0 186,0

Osakevaihdon arvo Milj. EUR 1 764,1 2 624,3
1)

 Ei sisällä hankittuja omia osakkeita.
2)

 Outokummun optio-ohjelma päättyi 1.3.2011.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan 
hankkia enintään 18 000 000 kappaletta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään 
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Liikkeeseen laskettavien ja 
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 18 000 000. Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
suunnatusta osakeannista. Valtuutukset ovat voimassa 12 kuukautta tai seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2012 asti. Tähän mennessä valtuutuksia ei ole 
käytetty.  
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, 
seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudestaan Evert Henkes, Ole Johansson, Anna Nilsson-Ehle, 
Jussi Pesonen ja Olli Vaartimo. Uusiksi jäseniksi valittiin Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin. Yhtiökokous 
valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Olli 
Vaartimon. Yhtiökokous päätti myös asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen 
kokoonpanoa ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle 
yhtiökokoukselle.  
 
Outokumpu Oyj:n hallitus asetti järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kaksi pysyvää 
valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.  
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 
Luettelo suurimmista osakkeenomistajista pidetään päivitettynä Outokummun Internet-sivuilla 
osoitteessa: www.outokumpu.com/Investors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.outokumpu.com/Investors
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LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Ruostumattoman teräksen peruslaatujen kysyntä vaimeni Euroopassa kesää kohti, kun nikkelin hinta 
alkoi laskea, mikä sai asiakkaat purkamaan varastojaan. Lisäksi tavanomainen Euroopan 
lomakaudesta johtuva kausivaihtelu on vaikuttanut jakelijoiden ostokäyttäytymiseen. Peruskysyntä on 
kuitenkin edelleen maailmanlaajuisesti suhteellisen vakaata. Standardituotteiden toimitusajat ovat 
normaalit, 6-8 viikkoa.  
 
Euroopan lomakaudesta johtuvan kysynnän vaimeuden sekä konsernin tehtaiden vuotuisten 
huoltoseisokkien takia Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitusmäärien jäävän 
kolmannella neljänneksellä hieman alhaisemmiksi kuin toisella neljänneksellä. Outokummun 
ruostumattoman teräksen keskimääräisten perushintojen odotetaan jäävän kolmannella neljänneksellä 
jonkin verran alhaisemmiksi kuin toisella neljänneksellä.  
 
Toimitusmäärien ja keskimääräisten perushintojen laskun odotetaan johtavan negatiiviseen 
operatiiviseen tulokseen kolmannella neljänneksellä. Lisäksi metallien hintojen laskun odotetaan 
aiheuttavan raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita (tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna). 
Siten Outokumpu odottaa kolmannen neljänneksen liiketuloksensa olevan selvästi negatiivinen. 
 
 
Espoossa 19.7.2011 
 
Hallitus 
 
 
Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. 

Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton 

teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä 

rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com 
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ (tilintarkastamaton)

Tuloslaskelma

Lyhennetty tuloslaskelma

1.4.–30.6. 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2011 2011 2010 2011 2010 2010

Liikevaihto 1 281 1 371 1 125 2 653 2 053 4 229

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 255 -1 264 -986 -2 520 -1 878 -4 051

Bruttokate 26 107 138 133 176 178

Liiketoiminnan muut tuotot 4 4 9 6 14 45

Liiketoiminnan kulut -84 -78 -72 -163 -136 -279

Liiketoiminnan muut kulut -115 -0 -2 -113 -3 -28

Liikevoitto -169 33 72 -136 51 -83

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 -1 -2 -2 -9 -10

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 2 4 5 6 8 16

  Korkokulut -19 -18 -11 -37 -20 -53

  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -14 2 7 -12 13 4

  Muut rahoitustuotot 242 6 0 248 2 13

  Muut rahoituskulut -20 -9 -7 -29 -13 -29

Voitto ennen veroja 21 17 64 38 31 -143

Tuloverot 29 -1 -20 29 -8 19

Tilikauden voitto 50 16 44 66 23 -124

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 50 16 44 67 23 -123

Määräysvallattomille omistajille -0 -0 0 -0 -0 -0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,09 0,24 0,37 0,13 -0,68

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,28 0,09 0,24 0,37 0,13 -0,68

Laaja tuloslaskelma

1.4.–30.6. 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2011 2011 2010 2011 2010 2010

Tilikauden voitto 50 16 44 66 23 -124

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 2 -16 24 -15 38 26

Myytävissä olevat sijoitukset

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -16 -0 -0 -17 11 49

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen 

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi -65 -0 - -65 - -10

Myytävissä oleviin sijoituksiin liittyvät verot 10 -1 1 10 -0 -8

Rahavirran suojaukset

Rahavirran suojauksien arvonmuutokset -12 1 10 -11 28 59

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi 0 -1 2 -0 2 2

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot 3 -0 -3 3 -8 -16

Osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät -2 -1 -6 -2 -2 -3

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -80 -18 29 -98 69 99

Tilikauden laaja tulos -30 -2 73 -32 92 -24

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -30 -2 73 -32 92 -24

Määräysvallattomille omistajille 0 -0 0 -0 -0 1
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Lyhennetty tase

Milj. EUR 30.6.2011 31.3.2011 30.6.2010 31.12.2010

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 565 581 562 589

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 925 2 038 2 117 2 054

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 230 462 434 473

Muut saamiset 56 55 56 55

Laskennalliset verosaamiset 56 42 39 30

Pitkäaikaiset varat yhteensä  2 831 3 178 3 208 3 202

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 553 1 554 1 548 1 448

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 263 49 49 49

Myyntisaamiset ja muut saamiset 930 922 790 785

Rahavarat 125 139 123 150

Lyhytaikaiset varat yhteensä  2 871 2 664 2 511 2 431

VARAT YHTEENSÄ 5 702 5 842 5 719 5 633

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 297 2 327 2 489 2 374

Määräysvallattomien omistajien osuus 2 2 1 2

Oma pääoma yhteensä 2 299 2 329 2 490 2 376

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 1 335 1 564 1 581 1 529

Laskennalliset verovelat 71 94 99 90

Eläkevelvoitteet 66 67 71 66

Varaukset 20 20 20 21

Ostovelat ja muut velat 10 2 1 3

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 502 1 748 1 771 1 709

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 1 169 958 723 980

Varaukset 26 17 20 19

Ostovelat ja muut velat 707 790 714 550

Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 902 1 766 1 457 1 549

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 702 5 842 5 719 5 633
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. EUR

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Muut 

rahastot

Arvon-

muutos-

rahasto

Omat 

osakkeet

Kumula-

tiiviset 

muunto-

erot

Kertyneet 

voittovarat

Määräys-

vallattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 31.12.2009 309 706 15 22 -25 -110 1 534 0 2 451

Tilikauden laaja tulos - - - 33 - 36 23 -0 92

Osingonjako - - - - - - -64 - -64

Osakeperusteiset maksut - - - - - - 1 - 1

Toteutetut osakeoptiot 2 8 - - - - - - 9

Muu muutos - - - - - - - 1 1

Oma pääoma 30.6.2010 311 713 15 55 -25 -74 1 494 1 2 490

Oma pääoma 31.12.2010 311 713 7 100 -25 -89 1 356 2 2 376

Tilikauden laaja tulos - - - -84 - -15 67 0 -32

Osingonjako - - - - - - -45 - -45

Osakeperusteiset maksut - - - - - - 1 - 1

Toteutetut osakeoptiot 0 0 - - - - - - 0

Oma pääoma 30.6.2011 311 714 7 17 -25 -104 1 378 2 2 299

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

1.4.–30.6. 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2011 2011 2010 2011 2010 2010

Tilikauden voitto 50 16 44 66 23 -124

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 178 62 57 240 113 255

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut -179 18 3 -161 -64 -112

Käyttöpääoman muutos -89 -93 -406 -182 -450 -476

Saadut osingot 0 5 0 5 2 2

Saadut korot 1 1 1 1 1 2

Maksetut korot -28 -14 -12 -43 -22 -42

Maksetut verot 2 -5 -3 -2 -6 -2

Liiketoiminnan nettorahavirta -66 -10 -317 -76 -404 -497

Investoinnit -42 -46 -35 -88 -79 -173

Omaisuuden myynti 4 2 5 6 9 24

Muu investointien rahavirta 0 0 0 0 1 1

Investointien nettorahavirta -38 -44 -30 -82 -68 -147

Rahavirta ennen rahoitusta -104 -53 -348 -158 -472 -645

Toteutetut osakeoptiot 0 0 0 0 9 10

Pitkäaikaisten lainojen nostot 19 68 598 87 654 695

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -127 -12 -49 -139 -100 -188

Lyhytaikaisten lainojen muutos 84 -12 -117 72 -14 209

Maksetut osingot -45 - -64 -45 -64 -64

Talvivaaran ja Tibnorin osakkeiden myynti 162 - - 162 - -

Muu rahoituksen rahavirta 0 0 -0 0 -6 15

Rahoituksen nettorahavirta 93 45 369 138 480 677

Rahavarojen nettomuutos -11 -9 21 -20 7 32

Rahavarat tilikauden alussa 139 150 100 150 112 112

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3 -2 1 -5 4 6

Rahavarojen nettomuutos -11 -9 21 -20 7 32

Rahavarat tilikauden lopussa 125 139 123 125 123 150
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OSAVUOSITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA (tilintarkastamaton) 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Tiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 
vuoden 2010 tilinpäätöksessä. 

Kaikki osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 

Arvioiden käyttö 

Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken 
varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita 
on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, 
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita sekä liikearvojen ja muiden erien 
arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat 
osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista. 
 
Muutokset segmenttiraportoinnissa 

Specialty Stainless -liiketoiminnot on uudelleenorganisoitu 1.3.2011 alkaen. Uudet liiketoimintayksiköt Special Coil ja Special Plate korvasivat 
entiset Special Coil & Plate - ja Thin Strip -yksiköt. Special Coiliin kuuluvat litteiden tuotteiden tuotantoyksikkö Avestassa Ruotsissa sekä 
entinen Thin Stripin Nybyn yksikkö Ruotsissa. Special Plateen kuuluvat kvarttolevy-yksiköt Degerforsissa Ruotsissa ja New Castlessa 
Yhdysvalloissa, levypalvelukeskus Degerforsissa sekä erikoislevy-yksikkö Willichissä Saksassa. Special Coil - ja Special Plate - yksiköt 
kuuluvat Specialty Stainless -segmenttiin ja Klosterin tuotantoyksikkö Ruotsissa kuuluu General Stainless -segmenttiin. Kaikki vertailutiedot on 
oikaistu vastaamaan uutta organisaatiota. 
 
Energiantuotantoyhtiösijoitusten arvostus 

Outokumpu on arvostanut sijoituksensa energiantuotantoyhtiöihin käypään arvoon vuonna 2011 IAS 39-standardin mukaisesti. Aikaisemmin 
sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Käypä arvostus perustuu sähkön markkinahinnan ja Outokummun maksaman hinnan erotuksen 
diskontattuihin rahavirtoihin. Näiden sijoitusten käypä arvo 30.6.2011 oli 16 milj. euroa (hankintameno 10 milj. euroa). Hankintamenon ja 
käyvän arvon erotuksesta on kirjattu 8 milj. euroa laajaan tuloslaskelmaan ja 2 milj. euroa arvonalentumisena tuloslaskelmaan. 
 
Optio- ja osakepalkkiojärjestelmät 

Outokummun johdon optio-ohjelma päättyi 1.3.2011. Yhteensä 1 768 194 Outokumpu Oyj:n osaketta merkittiin optio-oikeuksilla vuosina 
2006–2011 .  

Outokummun osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2006–2010 päättyi 31.12.2010. Viimeisen ansaintakauden ehdoiksi asetettuja minimitavoitteita 
ei saavutettu, joten osakepalkkiojärjestelmän osallistujat eivät ole oikeutettuja palkkioon. 

Outokummun osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2009–2013 jatkuu. Mikäli osakepalkkiojärjestelmien piiriin kuuluvat henkilöt saisivat 
enimmäispalkkioiden mukaisen määrän yhtiön osakkeita (tällä hetkellä yhteensä 1 118 250 osaketta), heidän omistukseensa siirtyisi 0,6 % 
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.  

Tarkempia tietoja johdon optiojärjestelmästä ja osakepalkkiojärjestelmistä on löydettävissä Outokummun internet-sivuilta 
www.outokumpu.com. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

1.7.2011 Outokumpu ja Andrea Gatti allekirjoittivat aiesopimuksen, joka koskee Outokummun putkituoteliiketoimintayksikön (OSTP) 
yhteisyritysjärjestelyä. Sopimuksen mukaan Andrea Gattin omistama yritys tulee OSTP:n vähemmistöosakkaaksi. Hänellä on myös optio tulla 
enemmistöosakkaaksi tulevina vuosina. Outokummulla on optio ostaa osakkeet takaisin alkuperäiseen hintaan, mikäli Gatti ei hanki 
enemmistöomistukseen tarvittavia osakkeita. On myös sovittu, että Outokumpu tulee säilymään OSTP:n pääasiallisena raaka-
ainetoimittajana. Yhteisyritystä koskeva lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2011 kolmannen neljänneksen loppuun 
mennessä.  

Ensimmäisestä osakkeiden myynnistä ei aiheudu Outokumpu Oyj:lle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Koska Outokumpu jatkaa 
enemmistöosakkaana, se on on vastuussa liiketoiminnan rahoittamisesta alkuvaiheessa ja OSTP raportoidaan jatkossakin Outokummun 
konserniyhtiönä.  

OSTP valmistaa hitsattuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja prosessiputkia sekä kierteellisiä ja hitsattuja putkenosia. Yksikön 
tuotantokapasiteetti on noin 100 000 tonnia, ja sillä on 11 tuotantolaitosta Ruotsissa, Suomessa, Yhdysvalloissa, Saudi-Arabiassa, Virossa ja 

Kanadassa. OSTP:n palveluksessa on 970 henkilöä. 
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Outokumpu Oyj 

Konserninjohto 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1.1.–30.6. 1.1.–30.6. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2011 2010 2010

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 054 2 099 2 099

Muuntoerot -19 58 80

Lisäykset 92 67 144

Vähennykset -1 -4 -7

Uudelleenryhmittelyt -1 -3 -39

Poistot ja arvonalentumiset -200 -100 -222

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 925 2 117 2 054

Vastuusitoumukset

Milj. EUR 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Annetut pantit

Kiinnitykset maa-alueisiin 255 229 209

Muut pantit 12 21 12

Annetut takaukset

Tytäryhtiöiden puolesta kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 37 35 37

Osakkuusyhtiöiden puolesta rahoituksen vakuudeksi 1 1 1

Muut vastuut 42 48 45

Vuokravastuut 76 57 79

Lähipiiritapahtumat

Konsernin taseen ulkopuoliset investointisitoumukset 30.6.2011 olivat 220 milj. euroa (30.6.2010: 63 milj. 
euroa, 31.12.2010: 125 milj. euroa).

30.6.2011 merkittävät lähipiiritapahtumat koostuivat 7 milj. euron (30.6.2010: 12 milj. euroa, 
31.12.2010: 7 milj. euroa) lainasaamisista sekä 3 milj. euron ostoista 1.1.–30.6.2011 välisenä aikana 
(1.1.–30.6.2010: 2 milj. euroa, 1.1.–31.12.2010: 3 milj. euroa).

1.6.2011 Outokumpu myi Solidium Oy:lle koko omistuksensa eli 4,3% kaikista osakkeista Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä. Kauppahinta oli 60 milj. euroa, ja Outokumpu on kirjasi myynnistä 28 milj. 

euron myyntivoiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulokseen. Talvivaaran 
kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeet oli Outokummun taseessa luokiteltu myytävissä oleviin sijoituksiin.
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Outokumpu Oyj 

Konserninjohto 

Johdannaissopimusten käyvät arvot ja nimellismäärät

30.6.2011 31.12.2010 30.6.2011 31.12.2010

Käyvät Käyvät Nimellis- Nimellis-

Milj. EUR nettoarvot nettoarvot määrät määrät

Valuutta- ja korkojohdannaiset

  Valuuttatermiinit 18 18 2 103 2 032

  Valuuttaoptiot, ostetut 1 - 79 -

  Valuuttaoptiot, myydyt -1 - 45 -

  Koronvaihtosopimukset -1 -2 314 107

  Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -30 -37 225 228

  Korko-optiot, ostetut 1 1 187 89

  Korko-optiot, myydyt -1 -2 87 89

Tonnia Tonnia

Metallijohdannaiset

  Nikkelioptiot, ostetut 2 1 3 900 3 120

  Nikkelioptiot, myydyt -2 -3 3 900 3 120

  Nikkelitermiinit ja -futuurit 1 -1 3 300 852

  Molybdeenitermiinit ja -futuurit - -0 - 100

  Kuparitermiinit ja -futuurit -0 -1 2 175 2 325

  Sinkkitermiinit ja -futuurit 0 0 1 375 1 425

Päästöoikeusjohdannaiset 0 0 403 000 353 000

Polttoainejohdannaiset -1 - 15 000 -

TWh TWh

Sähköjohdannaiset -0 2 0.9 1.0

Myydyt osakeoptiot -15 -

-28 -23
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Outokumpu Oyj 

Konserninjohto 

Segmentti-informaatio

Milj. EUR I/10 II/10 I-II/10 III/10 IV/10 2010 I/11 II/11 I-II/11

Liikevaihto

General Stainless *) 771 983 1 754 878 951 3 582 1 172 1 072 2 244

josta segmenttien välinen osuus *) 136 212 347 188 161 697 241 246 488

Specialty Stainless *) 362 456 818 394 468 1 679 558 564 1 122

josta segmenttien välinen osuus *) 105 132 238 102 132 471 149 146 295

Muu toiminta 102 100 202 99 99 401 105 110 215

josta segmenttien välinen osuus 65 70 136 67 62 265 72 73 145

Sisäinen myynti *) -306 -415 -721 -357 -355 -1 433 -463 -465 -927

Liikevaihto yhteensä 929 1 125 2 053 1 014 1 162 4 229 1 371 1 281 2 653

Liikevoitto

General Stainless *) -5 74 69 -56 -11 1 38 -82 -44

Specialty Stainless *) -18 23 4 -11 -57 -63 -2 -71 -74

Muu toiminta 2 -14 -12 10 -13 -15 -2 -20 -21

Sisäiset erät *) -0 -10 -11 8 -4 -7 -1 4 3

Liikevoitto yhteensä -21 72 51 -49 -85 -83 33 -169 -136

Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät

General Stainless

Klosterin omaisuuden arvonalentuminen - - - - - - - -60 -60

Henkilöstön irtisanomisvaraus - - - - - - - -8 -8

Specialty Stainless

OSTP:n omaisuuden arvonalentuminen - - - - - - - -65 -65

Henkilöstön irtisanomisvaraus - - - - - - - -1 -1

Avestan laajennusinvestoinnin alaskirjaus - - - - -17 -17 - - -

Muu toiminta

Henkilöstön irtisanomisvaraus - - - - - - - -3 -3

- - - - -17 -17 - -138 -138

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät 

kertaluonteiset erät

Talvivaaran osakkeiden myyntivoitto

ja arvostus käypään arvoon - - - - - - - 206 206

Tibnorin osakkeiden myyntivoitto - - - - - - - 36 36

Luvatan lainasaamisen alaskirjaus - - - - - - - -13 -13

Okmeticin osakkeiden myyntivoitto - - - - 9 9 - - -

- - - - 9 9 - 229 229

Sidottu pääoma kauden lopussa

General Stainless *) 2 583 2 824 2 824 2 924 2 863 2 863 2 932 2 847 2 847

Specialty Stainless *) 1 009 1 139 1 139 1 141 1 176 1 176 1 149 1 121 1 121

Päätuotteiden toimitukset 

1 000 tonnia I/10 II/10 I-II/10 III/10 IV/10 2010 I/11 II/11 I-II/11

General Stainless

Kylmävalssatut tuotteet *) 156 165 321 155 158 634 186 162 348

Kirkkaat kuumanauhat 81 72 153 63 75 291 79 74 153

Puolituotteet 70 76 145 67 56 268 88 93 181

Divisioonan toimitukset yhteensä *) 307 313 619 284 289 1 193 354 328 682

Specialty Stainless

Kylmävalssatut tuotteet *) 28 29 57 20 29 106 29 31 60

Kirkkaat kuumanauhat 37 40 77 32 39 148 45 43 88

Kvarttolevyt 21 22 44 21 22 87 30 29 59

Putkituotteet 12 12 23 10 10 43 12 11 23

Pitkät tuotteet 13 14 27 14 14 55 18 14 31

Divisioonan toimitukset yhteensä *) 111 117 228 98 114 440 133 129 262
*) Klosterin tuotantoyksikkö, joka vuonna 2010 oli osa Special Stainless -liiketoimintoja, on nyt raportoitu General Stainless -liiketoiminnoissa.

Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
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Outokumpu Oyj 

Konserninjohto 

Tunnusluvut neljänneksittäin

Milj. EUR I/10 II/10 I-II/10 III/10 IV/10 2010 I/11 II/11 I-II/11

Liikevoittoprosentti -2,3 6,4 2,5 -4,8 -7,3 -2,0 2,4 -13,2 -5,1

EBITDA 35 129 163 12 -4 172 93 -4 89

Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,3 7,3 2,6 -4,6 -8,0 -2,1 3,1 -16,1 -6,5

Oman pääoman tuotto, % -3,4 7,2 1,9 -9,1 -15,1 -5,1 2,8 8,7 5,7

Pitkäaikaiset korolliset velat 1 059 1 541 1 541 1 558 1 488 1 488 1 527 1 300 1 300

Lyhytaikaiset korolliset velat 716 684 684 841 930 930 928 1 122 1 122

Muut korolliset velat 7 6 6 11 16 16 20 11 11

Johdannaisinstrumentit 70 48 48 23 23 23 -2 28 28

Osuudet osakkuusyhtiöissä -154 -149 -149 -144 -148 -148 -146 -49 -49

Myytävissä olevat sijoitukset -127 -128 -128 -151 -154 -154 -152 -33 -33

Muut korolliset saamiset -170 -183 -183 -165 -169 -169 -163 -368 -368

Rahavarat -100 -123 -123 -142 -150 -150 -139 -125 -125

Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 302 1 696 1 696 1 831 1 837 1 837 1 873 1 885 1 885

Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 719 4 187 4 187 4 275 4 213 4 213 4 202 4 184 4 184

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 47,3 43,6 43,6 42,8 42,2 42,2 39,9 40,4 40,4

Velkaantumisaste kauden lopussa, % 53,9 68,1 68,1 74,9 77,3 77,3 80,4 82,0 82,0

Osakekohtainen tulos, EUR -0,11 0,24 0,13 -0,31 -0,50 -0,68 0,09 0,28 0,37

Oma pääoma/osake kauden lopussa, EUR 13,28 13,68 13,68 13,43 13,05 13,05 12,79 12,62 12,62

Investoinnit käyttöomaisuuteen 28 45 73 40 48 161 42 50 92

Poistot 56 57 113 61 61 235 60 59 120

Henkilöstö keskimäärin *) 8 077 8 669 8 373 8 740 8 414 8 475 8 437 9 011 8 724
*) Henkilöstö raportoitu työsuhteessa olevan henkilömäärän mukaan, 31.12.2010 asti esitetty suhteutettuna työaikaan (FTE). Vertailutiedot on oikaistu 

vastaavasti.

Tunnuslukujen laskentaperusteet 

EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka

Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + nettoverovelka

Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100

Oma pääoma (kauden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) = Liikevoitto × 100

Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset varat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma × 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Velkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100

Oma pääoma

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


