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METSÄ GROUPIN VUODEN 2021 TAMMI–JOULUKUUN VERTAILU-
KELPOINEN LIIKETULOS 914 MILJOONAA EUROA 

 
TAMMI–JOULUKUU 2021 (1–12/2020)  

 Liikevaihto oli 6 017 miljoonaa euroa (5 055).  

 Liiketulos oli 874 miljoonaa euroa (376). Vertailukel-
poinen liiketulos oli 914 miljoonaa euroa (368). 

 Tulos ennen veroja oli 832 miljoonaa euroa (330). 
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 872 miljoonaa 
euroa (322). 

 Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 % 
(7,1). 

 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 1 023 
miljoonaa euroa (667). 

 

LOKA–JOULUKUU 2021 (10–12/2020)  

 Liikevaihto oli 1 560 miljoonaa euroa (1 357).  

 Liiketulos oli 221 miljoonaa euroa (97). Vertailukelpoi-
nen liiketulos oli 220 miljoonaa euroa (94). 

 Tulos ennen veroja oli 215 miljoonaa euroa (88). Ver-
tailukelpoinen tulos ennen veroja oli 214 miljoonaa 
euroa (86). 

 Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 % 
(7,4). 

 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 427 
miljoonaa euroa (306). 

 

TAPAHTUMAT VUODEN 2021 
VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ  

 Metsä Fibren sellun keskimääräiset myyntihinnat oli-
vat Euroopassa suunnilleen edellisen neljänneksen 
tasolla ja Kiinan vastaavat laskivat. 

 Metsä Boardin kartonkien kysyntä pysyi vahvana ja 
niiden keskihinnat nousivat. 

 Euroopan komissio aloitti lokakuussa 2021 tarkastuk-
sen Metsä Fibreen osana laajempaa EU-tasoista kil-
pailuoikeudellista tarkastusta sellutoimialalla.  

 Metsä Group käynnisti kymmenen vuotta kestävän 
ohjelman, jolla se tukee Suomessa talousmetsien ul-
kopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta ja 
vesistöjen tilaa parantavia, alueellisesti vaikuttavia ke-
hityshankkeita. Ensimmäiset rahoitettavat hankkeet 
julkaistiin tammikuussa 2022. 

 Metsä Board sopi tytäryhtiö Oy Hangö Stevedoring 
Ab:n koko osakekannan myymisestä Euroports Fin-
land Oy:lle. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 
2022 ensimmäisellä neljänneksellä. 

 

KORONAVIRUSPANDEMIA 

Metsä Groupin toiminnassa on kolme tärkeää painopis-
tealuetta koronaviruspandemian torjunnassa: henkilös-

tön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pande-
mian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan 
ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronaviruk-
seen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien 
minimoiminen.  

Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan 
normaali koronaviruspandemian aikana. Tuotanto ja toi-
mitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta.   

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAH-
TUMAT 

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hyväksyi varsinai-
sessa kokouksessaan 28.4.2021 osuuskunnan sääntöi-
hin tehtävät muutokset, joiden mukaisesti liikkeelle voi-
daan laskea uusia Metsä1-lisäosuuksia. Vuoden 2022 
alusta Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien 
sijoitusten kohteena. Uusia A- ja B-lisäosuuksia ei enää 
1.1.2022 alkaen ole mahdollista merkitä, lukuun otta-
matta jäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia 
ennen vuotta 2022 ansaituilla pääomabonuksilla. Jä-
senten omistamat A- ja B-lisäosuudet säilyvät voimassa 
entisin ehdoin. Jäsen voi halutessaan muuntaa A-lisä-
osuutensa Metsä1-lisäosuuksiksi muuntosuhteella 1:1. 
A-lisäosuuksien muuntopyyntöjä on ollut mahdollista 
tehdä 1.10.2021 alkaen, ja vuoden 2021 aikana vas-
taanotettujen pyyntöjen mukaiset muunnot on toteutettu 
1.1.2022, jolloin yhteensä 680 miljoonaa A-lisäosuutta 
muunnettiin Metsä1-lisäosuuksiksi.   

  

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 
2022 

Metsä Groupin tammi–maaliskuun 2022 vertailukelpoi-
sen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen samalla 
tasolla kuin loka–joulukuussa 2021. 

 

HALLITUKSEN ESITYS TASEEN OSOIT-
TAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, 
että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle perus-
osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2021 korkoa  
6,0 % (6,0 % vuodelta 2020), lisäosuuspääoma A:lle 
5,0 % (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Li-
säksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jae-
taan 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ai-
nespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikau-
den aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin 
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osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäse-
nen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta 
osin rahana. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä 
on 12.5.2022. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jä-
sen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen 
maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää 
jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako 
olisi noin 80 miljoonaa euroa (66), josta ylijäämänpalau-
tuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon 
osuus olisi noin 10 %. 

 
Pääjohtaja Ilkka Hämälä:  
Metsä Groupin vuoden 2021 tulos oli erinomainen. Tu-
losta tukivat neljännellä kvartaalilla vahvana säilynyt 
kartonkimarkkina ja Kiinassa uudelleen nousuun lähte-
nyt sellun hinta ja sellun käytön volyymi. Koronapande-
mia oli läsnä konsernin toiminnassa vuoden jokaisena 
päivänä. Työtä tehtiin poikkeusjärjestelyin tehtailla, ja 
etätyöhön siirryttiin mahdollisimman laajasti. Henkilöstö 
suoriutui tehtävistään esimerkillisesti, ja työt sujuivat 
suunnitellusti häiriöittä.  

Pandemian vaikutukset näkyivät markkinoilla monin ta-
voin. Talouden elvytystoimet aktivoivat rakennustoimin-
taa ja olivat merkittävänä taustatekijänä sahatavaran ja 

puuviilutuotteiden kysynnän kasvussa. Kartonkiteolli-
suuteen vaikuttivat poikkeusajan kulutuskäyttäytymisen 
muutoksen ohella elintarvikepakkaamisen kasvu ja pak-
kausmateriaaleissa siirtyminen muoveista kuitupakkaa-
miseen ja erityisesti elintarvikesegmentissä ensikuidun 
käyttöön. Pehmopaperiteollisuudessa nähtiin alku-
vuonna yhteiskuntien rajoitustoimien vaikutus julkisten 
tilojen pehmopaperikysyntään. Loppuvuonna Euroopan 
energiahintojen raju nousu vei mahdollisuudet Metsä 
Tissuen kannattavaan toimintaan. 

Konsernin merkittävät investointihankkeet ja tietojärjes-
telmien uusintaprojektit etenivät pääosin suunnitellusti, 
joskin kustannusinflaatio rakennusmateriaaleissa ja te-
räksessä nosti Metsä Fibren ja Metsä Boardin inves-
tointien kustannusarvioita.  

Konsernin liiketoimintaa ohjaavat globaalit megatrendit, 
kaupungistuminen, demografiset muutokset, talous-
kasvu erityisesti kehittyvissä talouksissa ja siirtymä fos-
siilitaloudesta uusiutuviin materiaaleihin, tukivat vuoden 
2021 tuloksen syntymistä ja ovat ohjaamassa liiketoi-
mintamme kehitystä tulevina vuosina.

 

 

 

TUNNUSLUVUT 

 2021 2020 2021 2020 

 1–12 1–12 10–12 10–12 

Liikevaihto, milj. euroa 6 017,0 5 054,9 1 560,2 1 357,2 

EBITDA, milj. euroa 1 213,7 679,3 288,3 163,5 

  Vertailukelpoinen, milj. euroa 1 211,2 670,9 287,0 160,4 

  % liikevaihdosta 20,1 13,3 18,4 11,8 

Liiketulos, milj. euroa 873,6 375,8 221,2 96,8 

  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 913,8 367,7 219,8 94,0 

  % liikevaihdosta 15,2 7,3 14,1 6,9 

Kauden tulos ennen veroja, milj. euroa 831,7 330,1 215,4 88,3 

  Vertailukelpoinen, milj. euroa 872,0 322,0 214,1 85,5 

Kauden tulos, milj. euroa 657,0 262,2 164,3 72,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,5 7,2 14,7 7,7 

  Vertailukelpoinen, % 16,2 7,1 14,7 7,4 

Oman pääoman tuotto, % 15,1 6,8 13,9 7,5 

  Vertailukelpoinen, % 16,0 6,6 14,6 7,3 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 61,1 57,2 61,1 57,2 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -3,8 4,3 -3,8 4,3 

Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa -184,7 167,7 -184,7 167,7 

Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 994,2 400,5 357,3 134,1 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 1 023,0 667,4 426,9 306,1 

Henkilöstö kauden lopussa 9 533 9 213 9 533 9 213 
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Liikevaihto ja liiketulos 
1–12/2021, milj. euroa 

Puunhankinta  
ja metsä- 

palvelut 
Puutuote-
teollisuus 

Sellu-  
ja saha- 

teollisuus 
Kartonki- 
teollisuus 

Pehmo- ja  
tiivispaperit 

Liikevaihto 2 022,9 580,1 2 628,1 2 084,1 946,7 
  Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 6,0 20,3 57,0 11,7 
  Liiketoiminnan kulut -1 979,6 -547,2 -1 875,9 -1 675,1 -922,5 
  Poistot ja arvonalentumiset -10,5 -20,3 -158,8 -90,2 -45,6 

Liiketulos 36,4 18,6 613,7 375,9 -9,7 
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 34,5 10,8 0,0 

Vertailukelpoinen liiketulos 36,4 18,6 648,2 386,6 -9,7 
  % liikevaihdosta 1,8 3,2 24,7 18,6 -1,0 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021  

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Metsä Groupin liikevaihto tammi–joulukuussa 2021 oli  
6 017,0 miljoonaa euroa (1–12/2020: 5 054,9). Liike-
vaihto nousi pääasiassa edellisvuotta korkeampien sel-
lun myyntihintojen takia. 

Vertailukelpoinen liiketulos oli 913,8 miljoonaa euroa 
(367,7) eli 15,2 % liikevaihdosta (7,3). Liiketuloksen 
kasvu selittyy muun muassa sellun myyntihintojen nou-
sulla. Tammi–joulukuussa 2020 vertailukelpoista liiketu-
losta heikensivät Suomen tehtaiden lakot, joilla oli noin 
50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.  

Valuuttakurssivaihteluilla oli suojausten jälkeen noin 
125 miljoonan euron negatiivinen vaikutus katsauskau-
den liiketulokseen edellisvuoteen verrattuna. 

Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli-
vat tammi–joulukuussa yhteensä -40,2 miljoonaa euroa 
(8,1). Erät liittyvät Kemin nykyisen sellutehtaan arvon-
alentumisiin (-38,2), Metsä Boardin liiketoimintaan kuu-
lumattoman maa-alueen myyntiin (7,0), Husumin sellu-
tehtaan hakekuljettimen tulipaloon liittyviin kustannuk-
siin (-4,5) sekä arvonalentumiskirjauksesta Husumin 
nykyisiin kartonkituotannon omaisuuseriin (-4,6).  

Metsä Groupin liiketulos (IFRS) oli 873,6 miljoonaa eu-
roa (375,8). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tulok-
sista oli -2,2 miljoonaa euroa (3,1), rahoitustuotot 1,0 
miljoonaa euroa (3,2), rahoituksen kurssierot -3,7 mil-
joonaa euroa (-2,3) ja rahoituskulut 36,9 miljoonaa eu-
roa (49,7). 

Tulos ennen veroja oli 831,7 miljoonaa euroa (330,1) ja 
verot sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen oli-
vat 174,7 miljoonaa euroa (67,9). Konsernin efektiivinen 
veroaste oli 21,0 % (20,6). Katsauskauden tulos oli 
657,0 miljoonaa euroa (262,2).  

Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,5 % (7,2) ja oman pää-
oman tuotto 15,1 % (6,8). Vertailukelpoinen sijoitetun 
pääoman tuotto oli 16,2 % (7,1) ja vertailukelpoinen 
oman pääoman tuotto 16,0 % (6,6).  

 

TASE JA RAHOITUS  

Metsä Groupin maksuvalmius on pysynyt vahvana. Ko-
konaislikviditeetti oli joulukuun lopussa 3 126,2 miljoo-
naa euroa (31.12.2020: 2 004,7). Tästä 1 334,5 miljoo-
naa euroa (1 212,9) oli likvideinä varoina sekä sijoituk-
sina ja 1 791,8 miljoonaa euroa (791,8) taseen ulkopuo-
lisina sitovina luottolupauksina. 

Konsernin likviditeettireserviä täydentävät ei-sitovat yri-
tystodistusohjelmat ja luottolimiitit 161,5 miljoonan eu-
ron arvosta (31.12.2020: 161,5) ja 371,4 miljoonan eu-
ron nostamattomat TyEL-varat (31.12.2020: 356,9). 

Metsä Fibren Kemin investoinnin 1 000 miljoonan euron 
lainarahoitus koostuu Finnveran 80 %:n määrällä takaa-
masta 500 miljoonan euron 10 vuoden lainasta, Ruotsin 

vientitakuulaitoksen 95 %:n osuudella takaamasta 200 
miljoonan euron 10 vuoden lainasta, EIB:n 200 miljoo-
nan euron 15 vuoden lainasta ja kahdeksan pankin 
kanssa solmitusta 100 miljoonan euron viiden vuoden 
vihreästä lainasta. Lainakokonaisuuden nostot eivät ole 
vielä alkaneet. 

Metsä Tissue maksoi 150 miljoonan euron ulkoisen 
pankkilainansa. 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 1 023,0 
miljoonaa euroa (667,4). Käyttöpääomaa vapautui yh-
teensä 21,6 miljoonaa euroa (100,3). Käyttöpääomaa 
kasvattivat myynti- ja muiden saamisten lisäys 170,6 
miljoonalla eurolla ja vaihto-omaisuuden lisäys 65,4 mil-
joonalla eurolla. Käyttöpääomaa alensi osto- ja muiden 
velkojen lisäys 257,7 miljoonalla eurolla. 

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa  
61,1 % ja nettovelkaantumisaste -4 % (31.12.2020: 
57,2 ja 4). Korolliset nettovelat olivat -185 miljoonaa eu-
roa (31.12.2020: 168).  

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli 
joulukuun lopussa 86,8 % ja nettovelkaantumisaste  
-21 % (31.12.2020: 88,9 ja -23). 

Tammi–joulukuun aikana Metsäliitto Osuuskunnan 
osuuspääomat kasvoivat yhteensä 126,5 miljoonaa eu-
roa (119,6). Perusosuudet kasvoivat 9,6 miljoonaa eu-
roa (8,5) ja A-lisäosuudet 123,3 miljoonaa euroa 
(109,5). B-lisäosuudet pienenivät 6,4 miljoonaa euroa 
(kasvoivat 1,5). 

 

HENKILÖSTÖ  

Metsä Groupin palveluksessa oli tammi–joulukuussa 
keskimäärin 9 619 henkilöä (9 392). Henkilöstökulut oli-
vat 680,4 miljoonaa euroa (615,0). Joulukuun lopussa 
henkilöstömäärä oli 9 533 (31.12.2020: 9 213). Suo-
messa työskenteli 5 329 (5 055) ja ulkomailla 4 204  
(4 158) henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan palveluk-
sessa oli joulukuun lopussa 2 074 henkilöä 
(31.12.2020: 1 973). 

Metsä Group solmi joulukuussa yrityskohtaiset työehto-
sopimukset Paperiliiton, Teollisuusliiton ja kemiallisen 
metsäteollisuuden osalta Ammattiliitto Pron kanssa. 

 

JÄSENET  

Metsäliitto Osuuskunnalla oli joulukuun lopussa  92 534 
jäsentä (31.12.2020: 95 449). Tammi–joulukuun aikana 
osuuskuntaan liittyi 3 480 uutta jäsentä, ja siitä erosi 
6 395 jäsentä. Joulukuun lopussa jäsenten omistama 
metsäpinta-ala oli 5,229 miljoonaa hehtaaria 
(31.12.2020: 5,257).  
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INVESTOINNIT  

Metsä Groupin kokonaisinvestoinnit olivat tammi–joulu-
kuussa 994,2 miljoonaa euroa (400,5), josta omistettui-
hin käyttöomaisuushyödykkeisiin 964,6 miljoonaa euroa 
(362,5) ja vuokrattuihin käyttöomaisuushyödykkeisiin 
23,3 miljoonaa euroa (38,0). Kokonaisinvestoinnit sisäl-
tävät myös hankittuja liiketoimintoja yhteensä 6,2 mil-
joonaa euroa. 

Metsä Wood ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa uu-
den Kerto® LVL -tehtaan rakentamista Äänekosken laa-
jentuvalle tehdasalueelleen. Varsinainen investointipää-
tös edellyttää alueen asemakaavoituksen valmistumista 
ja ympäristölupaa. Investoinnin arvo olisi noin 200 mil-
joonaa euroa. Vuosien 2022–2026 aikana rakennetta-
van tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi noin 
150 000 kuutiometriä, ja Suomesta hankittavan tukin 
käyttö noin 375 000 kuutiota.  

Metsä Board käynnisti vuonna 2019 Husumin selluteh-
taan uudistamisen vaiheittain. Uudistamisen ensimmäi-
sen vaiheen, joka koostuu uudesta soodakattilasta ja 
turbiinista, investointikustannus on noin 360 miljoonaa 
euroa. Tilikauden päättyessä investointeja oli tehty 253 
miljoonaa euroa. Uuden soodakattilan ja turbiinin käyt-
töönotto viivästyy hieman alkuperäiseen arvioon näh-
den. Niiden arvioidaan käynnistyvän syyskuussa 2022, 
aiempi arvio oli vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. 
Uudistamisen ensimmäisen vaiheen arvioidaan paran-
tavan Metsä Boardin vuosittaista kassavirtaa noin 35 
miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien.  

Husumin sellutehdasinvestoinnin toisessa vaiheessa, 
2020-luvun aikana, nykyiset kuitulinjat suunnitellaan 
korvattavan uudella kuitulinjalla. Sellutehtaan uudista-
minen mahdollistaa pitkäjänteisen ja kilpailukykyisen 
kartonkiliiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen 
Husumin tehdasintegraatissa tulevina vuosina. Lisäksi 
tavoitteena on kehittää Metsä Boardin sellu- ja energia-
tuotantoa sekä siirtyä kohti fossiilittomuutta.  

Metsä Board käynnisti vuonna 2021 valkopintaista 
kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitys-
ohjelman. Ohjelman investointikustannus on noin 67 
miljoonaa euroa, ja tehtaan vuotuinen kartonkikapasi-
teetti kasvaa noin 40 000 tonnilla. Investoinnit ajoittuvat 
vuosille 2021–2023. Ohjelma sisältää modernisointi- ja 
pullonkaulainvestointeja kartonkikoneeseen. Lisäksi 
Metsä Board ostaa Metsä Fibreltä kartongin valmistuk-
sessa käytettävän modernisoidun valkaisemattoman 
sellun tuotantolinjan, jonka kapasiteetti on noin 180 000 
tonnia vuodessa. Kehitysohjelma vähentää veden käyt-
töä 40 % ja energian käyttöä 5 % tuotettua kartonkiton-
nia kohden. Se on merkittävä askel kohti yhtiön vuo-
delle 2030 asettamia vastuullisuustavoitteita. 

Metsä Board kasvattaa vuotuista taivekartonkikapasi-
teettiaan 200 000 tonnilla Husumin tehdasintegraatissa 
Ruotsissa. Investointi nostaa taivekartonkikone BM1:n 
kapasiteettia 600 000 tonniin vuodessa. Lisäkapasiteetti 
tulee markkinoille vuosien 2024–2025 aikana. Inves-
toinnin arvo on noin 210 miljoonaa euroa ajoittuen vuo-

sille 2021–2024 ja painottuen vuosille 2022 ja 2023. In-
vestointi kasvattaa Metsä Boardin vuotuista liikevaihtoa 
noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi investoinnilla arvioi-
daan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaiku-
tus yhtiön vuotuiseen vertailukelpoiseen käyttökattee-
seen. Liikevaihdon kasvu ja tulosparannus arvioidaan 
saavutettavan kokonaisuudessaan vuonna 2026. Husu-
min satamakonseptia tarkastellaan vielä erikseen. 

Metsä Fibren Rauman uuden mäntysahan rakentami-
nen käynnistettiin toukokuussa 2020. Projekti on eden-
nyt vuoden 2021 aikana suunnitellun kokonaisaikatau-
lun mukaisesti. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa 
euroa, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2022 kolmannen 
neljänneksen aikana. Saha tulee olemaan teknologial-
taan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Se 
on Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi. Uu-
den yksikön vuosikapasiteetti on 750 000 kuutiometriä 
mäntysahatavaraa ja vuotuinen Suomesta hankittavan 
tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. 
Saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja 
koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Raken-
tamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 %, ja ra-
kentamisvaiheen työllisyysvaikutus on 1 500 henkilötyö-
vuotta. Sahatavara myydään pääasiassa Eurooppaan 
ja Aasiaan. 

Metsä Fibre teki helmikuussa 2021 investointipäätök-
sen Kemin biotuotetehtaan rakentamisesta. Kyseessä 
on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen 
suurin investointi kotimaahan. Investoinnin kustannus-
arvio on noin 1,85 miljardia euroa. Arvio on noussut al-
kuperäisestä 1,6 miljardista raaka-aineiden, erityisesti 
teräksen, sekä rakennus- ja asennustyön hintojen nou-
sun takia. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 
kolmannella neljänneksellä. Se käyttää vuosittain noin 
7,6 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta. Kemin biotuote-
tehdas valmistaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- 
ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusi 
tehdas korvaa Kemin nykyisen sellutehtaan, jonka 
omaisuuseriin tehtiin vuoden 2021 ensimmäisellä nel-
jänneksellä noin 38 miljoonan euron arvonalentumiskir-
jaus vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 

Metsä Tissue jätti toukokuussa 2020 Vänersborgin 
maa- ja ympäristötuomioistuimelle ympäristölupahake-
muksen, joka koski yhtiön suunnitelmaa lisätä ensikui-
tupohjaisten pehmopapereiden tuotantoa Mariestadin 
tehtaalla Ruotsissa. Projekti etenee suunnitellusti, ja yh-
tiö odottaa saavansa ympäristöluvan aikaisintaan vuo-
den 2022 kolmannen neljänneksen aikana, jolloin val-
mius mahdolliseen investointipäätökseen saavutetaan. 

Kolmannella neljänneksellä Metsä Tissue ilmoitti suun-
nittelevansa merkittävää investointia uuteen pehmopa-
peritehtaaseen Isossa-Britanniassa. Uuden pehmopa-
peritehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi 240 000 
tonnia ja se rakennettaisiin eri vaiheissa noin kymme-
nen vuoden aikana. Suunnitelmat ovat osa yhtiön Tule-
vaisuuden pehmopaperitehdas -ohjelmaa, jonka tavoit-
teena on maailmanluokan ympäristösuorituskyky peh-
mopaperituotannossa. 
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RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

Maailmantalouden kehitystä leimaa edelleen epävar-
muus. Koronapandemian tilanne on vaikeutunut virus-
muunnosten ja nopeasti heikentyneen tartuntatilanteen 
vuoksi. Pandemiatilanteen aiheuttamaa epävarmuutta 
ylläpitävät myös eri valtioiden uudelleen käyttöönotta-
mat rajoitustoimet, rokotekattavuuden erot ja epätietoi-
suus rokotteiden tehon kestosta. Pandemian pitkittymi-
nen voi heikentää maailmantalouden kasvunäkymiä ja 
kuluttajien kysyntää kaikilla Metsä Groupin markkina-
alueilla ja vähentää siten konsernin tuotteiden kysyntää.  

Pandemian jatkuminen voi myös aiheuttaa häiriötä kon-
sernin liiketoiminnoissa ja uhata niiden jatkuvuutta. 
Myös asiakkaiden kassatilanteen heikkeneminen tai hi-
dastunut maksukäyttäytyminen voivat vaikuttaa Metsä 
Groupin kassavirtaan ja johtaa luottotappioihin. Pande-
mian pitkäaikaisvaikutukset maailmantalouteen ja kon-
sernin liiketoimintoihin tulevat näkyviin vasta pidem-
mällä aikavälillä. 

Konsernin resurssitilanne ja liiketoiminnot ovat olleet lä-
hes normaaleja pandemian aikana. Konsernissa seura-
taan edelleen henkilöstön poissaoloja ja rajoitustoimien 
tilannetta eri maissa jatkuvuuden turvaamiseksi. Liike-
toiminnoissa on käytössä terveysturvallisuuteen liittyviä 
järjestelyitä, joilla turvataan operatiivista toimintaa ja ke-
hitysinvestointien etenemistä. 

Raaka-aineiden saatavuus on edelleen ollut suhteelli-
sen hyvällä tasolla, mutta pandemian aiheuttamat tuo-
tanto- ja toimitusketjujen pullonkaulat ovat kiihdyttäneet 
inflaatiota ja nostaneet hintoja. Esimerkiksi energian 
hintojen pysyminen korkealla tai nousun jatkuminen voi-
vat vaikuttaa konsernin tulokseen. Logistiikan markkina-
tilanteessa on edelleen haasteita, ja erityisesti merilo-
gistiikan kustannukset ovat nousseet huomattavasti ja 
kapasiteetin joustavuus on vähäisempää aikaisempaan 
verrattuna. 

Pandemiatilanteen muutosten lisäksi vuonna 2022 
maailmantalouteen vaikuttavat Yhdysvaltojen ja Kiinan 
välisten jännitteiden jatkuminen, Kiinan talouden kehit-
tyminen, inflaation nopeutuminen, keskuspankkien kiris-
tyvä rahapolitiikka ja globaalien hankinta- ja toimitusket-
jujen häiriöt. Lisäksi Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten 
jännitteiden lisääntyminen ja mahdollinen uusien pakot-
teiden käyttöönotto tuovat epävarmuutta maailmanta-
louteen. 

Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot 
ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin 
ja arvioihin. Ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuus-
tekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poik-
keavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavä-
lillä Metsä Groupin tulokseen vaikuttavat erityisesti lop-
putuotteiden hinta ja kysyntä, pääraaka-aineiden saata-
vuus ja kustannukset, energian hinta sekä euron kurssi-
kehitys. Metsä Groupin vuoden 2021 vuosikatsauk-
sessa on selostettu laajemmin konsernin toimintaan liit-
tyviä riskejä. 

 

VIREILLÄ OLEVAT RIITA-ASIAT 

Verohallinto otti syksyllä 2015 vuoden 2014 verotusta 
toimittaessaan kielteisen kannan ranskalaisen tytäryh-
tiön rajat ylittävässä fuusiossa siirtyneiden tappioiden 
hyväksi lukemiseen Metsä Board Oyj:n verotuksessa. 
Metsä Boardin näkemyksen mukaan tappiot olivat vä-
hennyskelpoisia ja yhtiö haki muutosta verohallinnon 
ratkaisuun. Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi yhtiön 
vaatimuksen maaliskuussa 2018. Edelleen Helsingin 
hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön oikaisulautakunnan pää-
töksestä tekemän valituksen helmikuussa 2021. Kor-
kein hallinto-oikeus ei myöntänyt syyskuussa 2021 te-
kemällään päätöksellä asiassa valituslupaa Metsä 
Boardille, joten Helsingin hallinto-oikeuden kielteinen 
päätös jää voimaan ja asia on loppuun käsitelty. 

 

KORONAVIRUSPANDEMIA 

Metsä Groupin työntekijöiden, kumppanien ja paikallis-
yhteisöjen turvallisuus on tärkeää. Metsä Groupissa 
seurataan tarkasti koronaviruspandemian kehittymistä 
ja päivitetään käytäntöjä ja ohjeita viranomaisohjeistus-
ten perusteella. 

Valtaosa konsernin työtehtävistä sijoittuu tuotantolaitok-
siin, joissa etätyö ei ole mahdollista. Niissä työtehtä-
vissä, joissa etätyöskentely on mahdollista, Metsä 
Groupissa on voimassa etätyösuositus.  Vain liiketoi-
minnan jatkuvuuden kannalta olennaiset ja välttämättö-
mät vierailut Metsä Groupin toimipaikoille, esimerkiksi 
kunnossapito- ja investointitöihin, ovat mahdollisia. Le-
viämisvaiheen alueiden toimipaikoilla henkilöstölle ja in-
vestointiprojektien henkilöstölle tehdään säännöllisiä 
koronatestauksia. Ulkopuolinen henkilöstö testataan 
ennen töiden aloittamista tehtailla. 

Metsä Group tuottaa muun muassa sellua, kartonkia ja 
pehmopapereita, jotka ovat yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta tärkeitä tuotteita. Ne edistävät hygieniaa ja ku-
luttajien turvallisuutta sekä suojaavat kulutustavaroita. 
Varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden Metsä Groupin 
eri toiminnot ovat laatineet varautumissuunnitelmat epi-
demian pahenemisen varalta. 

Resurssitilanne on koronaviruspandemian aikana kai-
ken kaikkiaan ollut normaali. Tuotanto ja toimitukset 
ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. 

 

EU-TAKSONOMIA 

Taksonomia on Euroopan unionin asetuksella 2020/852 
rahoitusmarkkinoille vuoden 2022 alusta luotu kestävän 
taloudellisen toiminnan luokitusjärjestelmä. Sen tavoit-
teena on lisätä kestäväksi katsottua sijoittamista ja oh-
jata pääomia kasvavasti näihin investointeihin ja toimin-
toihin. 

Metsä Group raportoi taksonomia-asetuksen mukaisesti 
tilikaudelta 2021 sen, miltä osin konsernin liiketoiminta 
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on taksonomiakelpoista (eligible) kahdessa ensimmäi-
sessä ympäristötavoitteessa – ilmastonmuutoksen hil-
linnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Metsä Groupin tärkeimmät tuotteet ja niitä koskeva lii-
ketoiminta, kuten esimerkiksi sellun ja kartongin valmis-
tus, eivät ole taksonomian luokittelukriteereissä mu-
kana. Tästä johtuen Metsä Groupin taksonomiakelpoi-
sen liiketoiminnan osuus on vähäinen. Metsä Groupin 
tiedossa ei ole, millä aikataululla ja laajuudella sen kes-
keiset päätuotteet ja liiketoiminnat tulevat mahdollisesti 
taksonomian soveltamisalan piiriin. Metsä Groupin ta-
voitteiden ytimessä on ilmastonmuutoksen hillitseminen 
ja liiketoiminnan sopeuttaminen vähähiiliseen tulevai-
suuteen. Tavoitteena on täysin fossiiliton tuotanto ja 
tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä. Metsä Group 
panostaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti met-
sien kestävään käyttöön, prosessien resurssitehokkuu-
teen sekä siihen, että jätteitä ja päästöjä syntyy mah-
dollisimman vähän ja materiaalit pysyvät kierrossa pit-
kään. 

 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET  
TAPAHTUMAT 

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hyväksyi varsinai-
sessa kokouksessaan 28.4.2021 osuuskunnan sääntöi-
hin tehtävät muutokset, joiden mukaisesti liikkeelle voi-
daan laskea uusia Metsä1-lisäosuuksia. Vuoden 2022 
alusta Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien 
sijoitusten kohteena. Uusia A- ja B-lisäosuuksia ei enää 
1.1.2022 alkaen ole mahdollista merkitä, lukuun otta-
matta jäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia 
ennen vuotta 2022 ansaituilla pääomabonuksilla. Jä-
senten omistamat A- ja B-lisäosuudet säilyvät voimassa 
entisin ehdoin. Jäsen voi halutessaan muuntaa A-lisä-
osuutensa Metsä1-lisäosuuksiksi muuntosuhteella 1:1. 
A-lisäosuuksien muuntopyyntöjä on ollut mahdollista 
tehdä 1.10.2021 alkaen ja vuoden 2021 aikana vas-
taanotettujen pyyntöjen mukaiset muunnot on toteutettu 
1.1.2022, jolloin yhteensä 680 miljoonaa A-lisäosuutta 
muunnettiin Metsä1-lisäosuuksiksi.  

 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT  

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin 
uudistus- ja harvennushakkuuleimikoihin. Talvileimikko-
jen ostoa ohjataan tarpeen ja keliolosuhteiden mukaan. 
Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja 
energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän en-
nustetaan jatkuvan hyvänä.  

Kerto LVL- ja vanerituotteiden kysynnän ja hintakehityk-
sen odotetaan jatkuvan hyvänä päämarkkinoilla raken-
tamisen jatkuessa vahvana. Kustannusten kasvu ja voi-
makkaat vaihtelut aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta 
kannattavuuteen. Metsä Wood UK:ssa kysynnän odote-
taan sesonkiluontoisesti paranevan edelliseen vuosinel-
jännekseen verrattuna. 

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan säi-
lyvän hyvänä Euroopassa ja kasvavan Aasian markki-
noilla. Globaali konttipula, joka vaikuttaa Euroopan ja 
Pohjois-Amerikan tuottajien Aasian toimituksiin, tiuken-
taa edelleen Aasian markkinaa. Sahatavaran kysynnän 
odotetaan vahvistuvan kevään aikana kaikilla päämark-
kinoilla.  

Metsä Boardin kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän 
hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa. Metsä Boardin taivekartongin ja val-
koisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan nouse-
van. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–
maaliskuussa 2022 kasvavan loka–joulukuusta 2021. 
Tammi–maaliskuulle 2022 ei kohdistu merkittäviä huol-
toseisokkeja. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan.  

Epävarmuus pandemiatilanteen vaikutuksista tuotteiden 
lyhyen ajan kysyntään jatkuu Metsä Tissuen toiminta-
maissa. Pehmopaperituotteiden kysynnän odotetaan 
kasvavan sitä mukaa kun pandemian hallintaan asetet-
tujen rajoitusten purkutoimenpiteet etenevät. Tiivispa-
pereiden kysynnän odotetaan jatkavan lievää kasvu-
aan. Palauttaakseen toiminnan kannattavuuden yhtiö 
vastaa raaka-aineiden, energian ja muiden kustannus-
ten kohoamiseen hinnankorotuksin ja lisäveloituksin. 

 

 

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 
2022 

Metsä Groupin tammi–maaliskuun 2022 vertailukelpoi-
sen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen samalla 
tasolla kuin loka–joulukuussa 2021. 

 

HALLITUKSEN ESITYS TASEEN OSOIT-
TAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, 
että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle perus-
osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2021 korkoa  
6,0 % (6,0 % vuodelta 2020), lisäosuuspääoma A:lle 
5,0 % (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Li-
säksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jae-
taan 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ai-
nespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikau-
den aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin 
osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäse-
nen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta 
osin rahana. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä 

Merkittävimmät suunnitellut vuosihuolto- ja  
investointiseisokit vuonna 2022 

Q1/2022 Ei merkittäviä huoltotoimenpiteitä 

Q2/2022 Joutsenon ja Rauman sellutehtaat 

Q3/2022 Kemin sellu- ja kartonkitehtaat 

Q4/2022 Äänekosken biotuotetehdas 
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on 12.5.2022. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jä-
sen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen 
maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää 
jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako 

olisi noin 80 miljoonaa euroa (66), josta ylijäämänpalau-
tuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon 
osuus olisi noin 10 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espoossa 10.2.2022 
HALLITUS 
 
 
 
 
Lisätiedot: 
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260 
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541 
 
 
 
Metsä Group julkistaa vuonna 2022 seuraavat taloudelliset raportit:
 
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021      10.2.2022 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022     28.4.2022 
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022     28.7.2022 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022     27.10.2022   
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LIIKETOIMINTA-ALUEET 

 

Puunhankinta ja metsäpalvelut  

 

 2021 2020 2021 2020 
Puunhankinta ja metsäpalvelut 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liikevaihto, milj. euroa   2 022,9 1 819,9 502,6 469,0 
EBITDA, milj. euroa 46,9 32,6 12,6 11,5 
  Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa   46,9 32,6 12,6 11,5 
Liiketulos, milj. euroa 36,4 22,4 10,0 8,9 
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa   36,4 22,4 10,0 8,9 
  % liikevaihdosta 1,8 1,2 2,0 1,9 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %   20,2 12,8 22,0 20,8 
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 7,2 16,9 1,7 0,4 
Henkilöstö kauden lopussa 852 842 852 842 
Puun toimitukset,1 000 m3   35 295 32 737 8 523 8 359 

 

 

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden eli Metsä Forestin 
liikevaihto tammi–joulukuussa oli 2 022,9 miljoonaa eu-
roa (1–12/2020: 1 819,9) ja vertailukelpoinen liiketulos 
36,4 miljoonaa euroa (22,4). 

Metsä Forestin liikevaihto loka–joulukuussa oli 502,6 
miljoonaa euroa (10–12/2020: 469,0) ja vertailukelpoi-
nen liiketulos 10,0 miljoonaa euroa (8,9). 
 
Suomessa yksityismetsien puukauppa oli vuonna 2021 
vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Sahatavaran kas-
vava kysyntä nosti tukin hintaa tarkastelujakson aikana. 
Kuitupuun hinta nousi vuoden aikana, mutta palautui 
tarkastelujakson lopulla vuoden alun lukemiin. Korjuu-
kelit olivat hyvät. 

Itämeren alueella tukkipuun hinnat vaihtelivat voimak-
kaasti, mutta kuitupuun markkinatilanne oli tarkastelu-
vuonna melko tasapainoinen. Pyöreän havupuun vienti 
Venäjältä päättyi tarkastelukauden loppuun. 

Metsä Forest osti tammi–joulukuussa kaikkia puutava-
ralajeja koko Suomessa sekä pysty- että hankintakau-
palla. Metsä Forest osti selvästi enemmän puuta kuin 
edellisenä vuonna. Kysyntä kohdistui ennen kaikkea 
sulan maan aikana korjattaviin leimikoihin. Energiapuun 
ostossa painotettiin latvusmassaa. Suomessa pääosa 
puusta ostettiin Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Met-
säpalveluiden myynti sujui hyvin. 

Metsä Forestin toimitukset asiakkaiden tuotantolaitok-
sille sujuivat suunnitellusti. Metsä Forest toimitti tammi–
joulukuussa asiakkailleen puuta yhteensä 35,3 miljoo-
naa kuutiometriä (32,7), joista noin 86 % Suomessa si-
jaitsevalle teollisuudelle. 

Metsä Forest otti tarkastelujaksolla käyttöön uuden 
poistettavien runkojen keskijäreyteen perustuvan hin-
noittelumenetelmän harvennuksilla. Metsä Forestin yk-
sityismetsistä hankkimasta puusta yhteensä 52 % os-
tettiin sähköisesti. Metsänhoitopalvelujen myynnissä 
osuus oli 58 %. Sähköisen kaupankäynnin hyödyt ko-
rostuivat koronapandemian aikana.  

Metsä Forest täydensi vuonna 2020 käynnistettyä eko-
logisen kestävyyden ohjelmaansa uudella talousmetsä-
lehtojen luonnonhoitoa ja parhaiden kohteiden suojelua 
korostavalla linjauksella. 
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Puutuoteteollisuus  

 

 2021 2020 2021 2020 
Puutuoteteollisuus 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liikevaihto, milj. euroa 580,1 429,1 141,3 116,6 
EBITDA, milj. euroa 38,9 30,1 4,5 10,1 
  Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa   38,9 30,1 4,5 10,1 
Liiketulos, milj. euroa 18,6 9,3 -0,7 4,7 
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa   18,6 9,3 -0,7 4,7 
  % liikevaihdosta 3,2 2,2 -0,5 4,0 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %   5,7 3,1 -0,7 6,0 
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 28,9 21,7 11,9 5,1 
Henkilöstö kauden lopussa 1 658 1 551 1 658 1 551 
Puuviilutuotteiden toimitukset,1 000 m3 535 446 136 126 

 

 

Puutuoteteollisuuden eli Metsä Woodin liikevaihto 
tammi–joulukuussa oli 580,1 miljoonaa euroa  
(1–12/2020: 429,1) ja vertailukelpoinen liiketulos 18,6 
miljoonaa euroa (9,3).  

Metsä Woodin liikevaihto loka–joulukuussa oli 141,3 
miljoonaa euroa (10–12/2020: 116,6), ja vertailukelpoi-
nen liiketulos -0,7 miljoonaa euroa (4,7). 

Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2021 parani 35 % 
edellisvuodesta. Puuviilutuotteiden liikevaihto nousi 27 
% ja Ison-Britannian liiketoiminnan euromääräinen 
liikevaihto nousi 50 %. Toimitusmäärät nousivat 
kaikissa tuoteryhmissä ja Ison-Britannian 
liiketoiminnassa. Myyntihinnat nousivat kaikissa 
tuoteryhmissä.  

Liiketoiminnan kannattavuus vuonna 2021 parani 
selvästi edellisvuoteen verrattuna kaikkien tuoteryhmien 
ja päämarkkinoiden vahvan kysynnän ansiosta. Raaka-
aineiden, energian ja logistiikan hintojen nousu sekä 
haasteet koivutukin saatavuudessa vaikuttivat kuitenkin 
heikentävästi kannattavuuteen. Koronaviruspandemia 
on aiheuttanut jonkin verran häiriöitä tuotantoon ja 
toimitusketjuun toisen vuosipuoliskon aikana. 
Vertailukaudella 2020 kannattavuutta heikensivät 
Suomen tehtaiden työmarkkinatoimenpiteet ja 
koronaviruspandemia. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä Ison-Britannian 
jalostusliiketoiminnan tuotteiden markkinatilanne 
heikkeni voimakkaasti ja liiketulos laski selvästi. 

Kerto LVL -tehtaiden keskeytymätön käyntiaikamuoto 
otettiin käyttöön tammikuussa yli 50 henkilön 
rekrytoinnin tukemana. Vuoden aikana tehtiin useita 
tuotantoennätyksiä: Punkaharjun Kerto LVL -tehdas 
saavutti maalis-, huhti- ja toukokuussa 
kokonaistuotantoennätykset. Pärnun vaneri- ja 
Äänekosken viilutehtailla tehtiin uudet 
kokonaistuotantoennätykset maaliskuussa.  

Metsä Wood solmi monivuotisen Kerto LVL -tuotteiden 
jakelusopimuksen Ranskan johtavan maahantuojan ja 
jakelijan Groupe ISB:n kanssa. Uuden sopimuksen 
myötä yhteistyö alkoi heinäkuussa. 

Uusi tuotannonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön toisen 
vuosineljänneksen aikana sekä Lohjan että 
Punkaharjun Kerto LVL -tehtailla. 
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Sellu- ja sahateollisuus 

 

 2021 2020 2021 2020 
Sellu- ja sahateollisuus 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liikevaihto, milj. euroa 2 628,1 1 826,5 721,5 528,3 
EBITDA, milj. euroa 772,5 128,2 208,8 15,6 
  Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa   772,5 128,2 208,8 15,6 
Liiketulos, milj. euroa 613,7 3,9 182,3 -8,0 
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa   648,2 3,9 182,3 -8,0 
  % liikevaihdosta 24,7 0,2 25,3 -1,5 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, % 32,6 0,2 34,2 -1,7 
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 650,7 135,2 214,9 46,6 
Henkilöstö kauden lopussa 1 384 1 331 1 384 1 331 
Sellun toimitukset, 1 000 tn 3 058 2 796 816 834 
Sahatavaran toimitukset, 1 000 m3 1 677 1 583 396 434 

 

 

 

 
Sellu- ja sahateollisuuden eli Metsä Fibren liikevaihto 
tammi–joulukuussa oli 2 628,1 miljoonaa euroa  
(1–12/2020: 1 826,5) ja vertailukelpoinen liiketulos 
648,2 miljoonaa euroa (3,9).  
 
Metsä Fibren liikevaihto loka–joulukuussa oli 721,5 mil-
joonaa euroa (10–12/2020: 528,3), ja vertailukelpoinen 
liiketulos 182,3 miljoonaa euroa (-8,0). 
 
Vuoden 2021 liikevaihto ja -tulos kasvoivat edelliseen 
vuoteen verrattuna pääasiassa sellun ja sahatavaran 
myyntihintojen ja -volyymien nousun vuoksi. Yhdysval-
tain dollarin kurssin heikentymisellä euroon nähden oli  
liikevaihtoa ja -tulosta heikentävä vaikutus.  

Metsä Fibren sellun toimitusmäärä oli kokonaisuudes-
saan 3 058 000 tonnia (2 796 000). 

Markkinasellujen maailmanlaajuinen kysyntä laski edel-
lisvuoteen verrattuna sekä havu- että lehtipuusellussa 
etenkin Kiinassa. Sen sijaan markkinasellujen kulutus 
Euroopassa kasvoi erityisesti paino- ja kirjoituspaperin, 

kartongin sekä erikoispaperien loppukäyttösegmen-
teissä. Logistiset haasteet vahvistivat eurooppalaisten 
paperinvalmistajien markkina-asemaa Euroopassa, ja 
vastaavasti heikensivät kiinalaisten paperinvalmistajien 
asemaa maailmanmarkkinoilla. Paperin ja kartongin 
tuotanto Kiinassa oli vahvaa vuoden ensimmäisen puo-
liskon aikana, mutta hiljeni kesän ja syksyn aikana val-
tion energiankäytön rajoituksien ja normaalia heikom-
man kotimaisen kysynnän takia. Vuoden lopussa sellu-
valmistajien varastot olivat normaalilla tasolla. Metsä 
Groupin markkinasellujen keskimääräiset myyntihinnat 
nousivat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana sel-
västi ja tasaantuivat toisella vuosipuoliskolla. Euro vah-
vistui dollaria vastaan noin 4 %. 

Metsä Fibren sahojen toimitusmäärä oli kokonaisuudes-
saan 1 677 000 kuutiometriä (1 583 000). 

Sahatavaran kysyntä oli hyvä kaikilla päämarkkinoilla 
aina loppukesään saakka. Monilla markkinoilla kysyntä 
ylitti tarjonnan, mikä nosti sahatavaran hinnat ennätys-
tasolle. Syksyn aikana asiakkaiden varastot kasvoivat 
ja sahatavaran kysyntä kääntyi laskuun. Loppuvuo-
desta kysyntä hiljalleen palautui ja vahvistui kohti vuo-
den vaihdetta kaikilla päämarkkinoilla. Sekä kuusi- että 
mäntysahatavaran tuottajien varastot olivat normaalita-
soilla vuodenvaihteessa. Sekä mänty- että kuusisahata-
varan keskiarvohinnat nousivat edelliseen vuoteen ver-
rattuna. 

Euroopan komissio aloitti lokakuussa 2021 tarkastuk-
sen Metsä Fibreen osana laajempaa EU-tasoista kilpai-
luoikeudellista tarkastusta sellutoimialalla. Komission 
aloittama tarkastus ei tarkoita, että Metsä Fibre olisi 
syyllistynyt kilpailunvastaiseen toimintaan, eikä se itses-
sään ennakoi tutkinnan lopputulosta. Metsä Fibre toimii 
täydessä yhteistyössä viranomaisten kanssa tarkastuk-
sessa. 
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Kartonkiteollisuus  

 

 2021 2020 2021 2020 
Kartonkiteollisuus 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liikevaihto, milj. euroa 2 084,1 1 889,5 518,5 473,1 
EBITDA, milj. euroa 466,0 321,8 108,7 85,2 
  Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa   472,2 315,8 109,1 85,2 
Liiketulos, milj. euroa 375,9 227,3 90,8 64,5 
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa   386,6 221,2 91,3 64,5 
  % liikevaihdosta 18,6 11,7 17,6 13,6 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %   18,7 12,2 16,1 14,3 
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 220,2 166,4 86,6 48,9 
Henkilöstö kauden lopussa 2 389 2 370 2 389 2 370 
Taivekartongin toimitukset, 1 000 tn 1 296 1 223 300 297 
Valkoisen kfraftlainerin toimitukset, 1 000 tn 627 587 143 144 
Metsä Boardin markkinasellu, 1 000 tn 496 521 120 158 

 

 

 

Kartonkiliiketoiminnan eli Metsä Boardin liikevaihto 
tammi–joulukuussa oli 2 084,1 miljoonaa euroa  
(1–12/2020: 1 889,5). Liikevaihdosta 57 % tuli taivekar-
tongista, 25 % valkoisista kraftlainereista, 13 % markki-
nasellusta ja 5 % muista toiminnoista. Vertailukelpoinen 
liiketulos oli 386,6 miljoonaa euroa (221,2). Vertailukel-
poisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 10,8 miljoo-
naa euroa. 

Metsä Boardin liikevaihto loka–joulukuussa oli 518,5 
miljoonaa euroa (10–12/2020: 473,1), ja vertailukelpoi-
nen liiketulos 91,3 miljoonaa euroa (64,5). 

Vuoden 2021 vertailukelpoista liiketulosta paransivat 
kartonkien ja markkinasellujen kohonneet hinnat sekä 
kartonkien kasvaneet toimitusmäärät. Vertailuvuoden 
kannattavuutta rasitti paperiteollisuuden lakko, joka 
koski Metsä Boardin Suomen tehtaita ja kaikkia Metsä 
Fibren sellutehtaita. Lakon aiheuttama negatiivinen lii-
ketulosvaikutus vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa eu-
roa. Tilikaudelle 2021 kohdistui myös noin 9 miljoonaa 
euroa vähemmän poistoja edellisvuoteen verrattuna. 

Kustannusinflaatio oli vuonna 2021 nopeaa. Raaka-ai-
neiden, erityisesti lateksin, PE-päällysteiden sekä pak-
kausmateriaalien hinnat nousivat. Energiakustannuksia 
kasvatti lähes ennätystasolle kohonnut sähkön markki-
nahinta. Myös muiden energialähteiden hinnat nousivat. 
Kohonneita energiakustannuksia osin kompensoivat yh-
tiön käyttämättä jääneiden päästöoikeuksien myynnit, 
yhteensä noin 21 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 6 mil-
joona euroa). Myös logistiikkakustannukset ja tehtaiden 
huoltokustannukset olivat edellisvuotta korkeammalla 
tasolla. Muita kiinteitä kustannuksia kasvattivat kohon-
neet henkilöstökulut sekä pandemian torjuntaan liittyvät 
terveydenhuoltokulut.  

Valuuttakurssivaihteluilla sisältäen suojaukset oli noin 
56 miljoonan euron negatiivinen liiketulosvaikutus edel-
lisvuoteen nähden.  

Kartonkien kokonaistoimitukset olivat yhteensä  
1 922 000 tonnia (1 810 000), josta 67 % EMEA-alu-
eelle, 27 % Americas-alueelle ja 6 % APAC-alueelle. 
Metsä Boardin markkinasellutoimitukset olivat 496 000 
tonnia (521 000), josta 67 % EMEA-alueelle ja 33 % 
APAC-alueelle.  

Osakkuusyhtiö Metsä Fibren tuloksen osuus Metsä 
Boardin tammi–joulukuun vertailukelpoisesta liiketulok-
sesta oli 123,0 miljoonaa euroa (-2,4).  

Osakekohtainen tulos oli 0,82 euroa (0,48). Vertailukel-
poinen osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (0,46). 
Oman pääoman tuotto oli 19,4 % (12,5), ja vertailukel-
poinen oman pääoman tuotto oli 20,2 % (12,1). Sijoite-
tun pääoman tuotto oli 18,2 % (12,6), ja vertailukelpoi-
nen sijoitetun pääoman tuotto oli 18,7 % (12,2).  

Metsä Board osti 1.1.2022 Pohjolan Voima Oyj:ltä sekä 
Leppäkoski-konserniin kuuluvalta DL Power Oy:ltä 
kaikki niiden omistamat Hämeenkyrön Voima Oy:n 
osakkeet. Järjestelyjen jälkeen Metsä Board omistaa 
Hämeenkyrön Voima Oy:stä 100 %. Järjestelyllä ei ole 
merkittävää vaikutusta Metsä Boardin taloudellisiin tun-
nuslukuihin. 
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Pehmo- ja tiivispaperit  

 

 2021 2020 2021 2020 
Pehmo- ja tiivispaperit 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liikevaihto, milj. euroa 946,7 1 011,9 259,2 257,8 
EBITDA, milj. euroa 35,9 160,1 -11,1 41,9 
  Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa   35,9 157,8 -11,1 38,8 
Liiketulos, milj. euroa -9,7 115,9 -23,2 29,9 
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa   -9,7 113,8 -23,2 27,1 
  % liikevaihdosta -1,0 11,2 -9,0 10,5 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %   -1,6 19,8 -15,5 18,7 
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 63,3 53,1 30,4 28,5 
Henkilöstö kauden lopussa 2 480 2 504 2 480 2 504 
Pehmopaperin toimitukset, 1 000 tn 533 553 144 145 

 

 

 

 

Pehmo- ja tiivispapereiden eli Metsä Tissuen liikevaihto 
tammi–joulukuussa oli 946,7 miljoonaa euroa  
(1–12/2020: 1 011,9). Metsä Tissuen vertailukelpoinen 
liiketulos oli -9,7 miljoonaa euroa (113,8).  

Metsä Tissuen liikevaihto loka–joulukuussa oli 259,2 
miljoonaa euroa (10–12/2020: 257,8), ja vertailukelpoi-
nen liiketulos -23,2 miljoonaa euroa (27,1). 

Edellisvuotta merkittävästi alempi koko vuoden liiketu-
los johtuu pääosin korkeammista raaka-aine- ja ener-
giakustannuksista sekä alhaisemmista myyntivolyy-
meista. 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla pehmopaperin myynti 
jäi selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi koronarajoitus-

ten vähennettyä ammattikäyttöön tarkoitettujen tuottei-
den kysyntää. Myynti piristyi kolmannen vuosineljän-
neksen aikana ja jatkui vahvana vuoden viimeisen nel-
jänneksen aikana. Viime vuoden vertailulukua nostaa 
poikkeuksellinen koronapandemian aiheuttama kysyn-
täpiikki ensimmäisellä neljänneksellä. Tiivispaperien 
myynti kasvoi edellisvuodesta hieman. Raaka-aine- ja 
energiahinnat kääntyivät nousuun ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla ja nousu kiihtyi toisella vuosipuoliskolla. Eri-
tyisesti viimeisellä vuosineljänneksellä energiahinnat 
nousivat poikkeuksellisen jyrkästi. Kustannusten nou-
sua ei saatu siirrettyä lopputuotteiden hintoihin, mikä 
johti tappiolliseen tulokseen.  

Vuoden viimeisen neljänneksen alussa yhtiö tiedotti 
luopuneensa turpeen käytöstä energiantuotannossaan 
Mäntän tehtaalla. Turve on korvattu uusiutuvilla puu-
polttoaineilla kuten puunkuorella ja muilla tuotannon si-
vutuotteilla. Yhtiö siirtyy kestävän kehityksen tavoit-
teidensa mukaisesti kohti fossiilittomia tehtaita.  

Koronaviruspandemia kiihdytti pehmopaperituotan-
nossa käytettävän kierrätysraaka-aineen saatavuus- ja 
laatuhaasteita erityisesti vuoden viimeisellä neljännek-
sellä, mikä johti kierrätyspaperin tuotannon tilapäisiin 
rajoituksiin Metsä Tissuen Mariestadin tehtaalla Ruot-
sissa. Sen seurauksena Metsä Tissue priorisoi ensikui-
tutuotteiden tuotantoa. 

Metsä Tissue selvitti yhteistyössä AFRYn kanssa kah-
deksalla Euroopan tehtaallaan wc-paperin hiilijalanjäl-
jen sekä erot ensikuituisten ja kierrätyskuituisten wc-pa-
perien hiilijalanjäljissä. Yhtiön laskemien tuotteiden pe-
rusteella ensikuidusta valmistetulla wc-paperirullalla on 
kierrätyskuituista rullaa viidenneksen alhaisempi hiilija-
lanjälki. 
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Muu toiminta  

 

 2021 2020 2021 2020 
Muu toiminta 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liikevaihto, milj. euroa 10,0 8,5 3,2 2,0 
EBITDA, milj. euroa -12,6 -1,1 -7,9 -8,8 
  Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa   -16,7 -0,5 -7,9 -8,8 
Liiketulos, milj. euroa -18,8 -7,1 -9,5 -10,7 
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa   -22,8 -6,5 -9,5 -10,7 
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 42,0 7,3 11,9 4,5 
Henkilöstö kauden lopussa 769 614 769 614 

 

 

Muun toiminnan liikevaihto tammi–joulukuussa oli 10,0 
miljoonaa euroa (1–12/2020: 8,5) ja vertailukelpoinen 
liiketulos -22,8 miljoonaa euroa (-6,5). 

Muun toiminnan liikevaihto loka–joulukuussa oli 3,2 
miljoonaa euroa (10–12/2020: 2,0) ja vertailukelpoinen 
liiketulos -9,5 miljoonaa euroa (-10,7). 

Muu toiminta sisältää mm. Metsä Groupin konsernipal-
velutoiminnot, Metsäliitto Osuuskunnan holding-toimin-
nan, Metsä Group Treasury Oy:n, Metsä Spring Oy:n ja 
Kemi Shipping Oy:n 
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TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVISTA ERISTÄ 
 
Täsmätyslaskelma segmentin mukaan 
 

 2021 2020 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liiketulos (IFRS) 873,6 375,8 221,2 96,8 
Poistot ja arvonalentumiset 340,1 303,5 67,1 66,7 
EBITDA 1 213,7 679,3 288,3 163,5 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     

Kartonkiteollisuus 6,2 -6,0 0,5  
Pehmo- ja tiivispaperit  -2,3  -3,1 
Muu toiminta ja eliminoinnit -8,7  -1,8  

Yhteensä -2,5 -8,4 -1,3 -3,1 
Vertailukelpoinen EBITDA 1 211,2 670,9 287,0 160,4 
Poistot ja arvonalentumiset -340,1 -303,5 -67,1 -66,7 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     
  Poistot     
  Pehmo- ja tiivispaperit  0,3  0,3 
  Arvonalentumiset ja niiden peruutukset 42,7    
  Sellu- ja sahateollisuus 34,5    
  Kartonkiteollisuus 4,6    
  Muu toiminta ja eliminoinnit 3,7    
Vertailukelpoinen liiketulos 913,8 367,7 219,8 94,0 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -2,2 3,1 -0,8 3,3 
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä -39,6 -48,8 -4,9 -11,8 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 872,0 322,0 214,1 85,5 
Tuloverot -174,7 -67,9 -51,1 -16,1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     
 Kartonkiteollisuus 1,9 1,2 2,6  
 Pehmo- ja tiivispaperit  0,2  0,5 
 Sellu- ja sahateollisuus 0,3  7,2  
 Muu toiminta ja eliminoinnit -0,7    
Vertailukelpoinen kauden tulos 698,8 255,5 172,8 69,9 

 
Täsmätyslaskelma tuotto- ja kuluerän luonteen mukaan 
 

 2021 2020 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 10–12 10–12 
Liiketulos (IFRS) 873,6 375,8 221,2 96,8 
Poistot ja arvonalentumiset 340,1 303,5 67,1 66,7 
EBITDA 1 213,7 679,3 288,3 163,5 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     

Liiketoiminnan muut tuotot -12,2 -11,8 -0,9 -3,8 
Varastojen muutos  0,3  0,1 
Henkilöstökulut  0,1   
Liiketoiminnan muut kulut 9,7 3,0 -0,5 0,6 

Yhteensä -2,5 -8,4 -1,3 -3,1 
Vertailukelpoinen EBITDA 1 211,2 670,9 287,0 160,4 
Poistot ja arvonalentumiset -340,1 -303,5 -67,1 -66,7 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:     
    Poistot  0,3  0,3 
    Arvonalentumiset ja niiden peruutukset 42,7    
Vertailukelpoinen liiketulos 913,8 367,7 219,8 94,0 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -2,2 3,1 -0,8 3,3 
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä -39,6 -48,8 -4,9 -11,8 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 872,0 322,0 214,1 85,5 
Tuloverot -174,7 -67,9 -51,1 -16,1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,5 1,4 9,8 0,5 
Vertailukelpoinen kauden tulos 698,8 255,5 172,8 69,9 
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”+” -merkkiset erät = vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja  
”–” -merkkiset erät = vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tuottoja 
 
Metsä Groupin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tammi–joulukuussa 2021 olivat -41,7 miljoonaa euroa. Eristä -30,6 
miljoonaa euroa liittyy Metsä Fibren nykyisen sellutehtaan arvonalentumisiin, 5,6 miljoonaa euroa Metsä Boardin liiketoi-
mintaan kuulumattoman maa-alueen myyntiin, -3,6 miljoonaa euroa Metsä Boardin Husumin sellutehtaan hakekuljetti-
men tulipaloon liittyviin kustannuksiin, -3,6 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta Husumin nykyisiin kartonkituo-
tannon omaisuuseriin, -7,2 miljoonaa euroa Metsä Fibren Italian tytäryhtiön verotarkastuksen perusteella kirjattuihin ve-
roihin sekä -2,3 miljoonaa euroa Metsä Boardin italialaisen tytäryhtiön verotarkastuksen perusteella edellisten tilikausien 
veroihin kirjattuja veroja. 

Metsä Groupin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tammi–joulukuussa 2020 olivat 6,6 miljoonaa euroa.  

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 

 

 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 
Milj. euroa   10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3 
Liikevaihto         

Puunhankinta ja metsäpalvelut 502,6 497,2 506,6 516,5 469,0 449,5 470,8 430,6 
Puutuoteteollisuus 141,3 141,8 156,2 140,7 116,6 121,5 103,6 87,3 
Sellu- ja sahateollisuus 721,5 693,1 652,3 561,1 528,3 458,5 428,1 411,5 
Kartonkiteollisuus 518,5 516,1 555,8 493,7 473,1 471,2 473,1 472,1 
Pehmo- ja tiivispaperit 259,2 239,4 224,5 223,6 257,8 237,2 224,2 292,7 
Muu toiminta 3,2 2,4 2,1 2,2 2,0 2,2 1,8 2,6 
Sisäinen myynti -586,1 -575,2 -555,3 -538,3 -489,8 -495,2 -502,0 -443,7 

Liikevaihto 1 560,2 1 514,8 1 542,3 1 399,6 1 357,2 1 245,0 1 199,7 1 253,0 
         

        
Liiketulos         

Puunhankinta ja metsäpalvelut 10,0 11,3 6,7 8,4 8,9 6,2 3,9 3,4 
Puutuoteteollisuus -0,7 5,4 6,8 7,0 4,7 6,6 1,3 -3,3 
Sellu- ja sahateollisuus 182,3 225,9 168,0 37,6 -8,0 17,1 16,0 -21,3 
Kartonkiteollisuus 90,8 99,4 103,7 82,0 64,5 62,5 66,5 33,8 
Pehmo- ja tiivispaperit -23,2 -3,7 0,7 16,4 29,9 23,3 23,6 39,1 
Muu toiminta -9,5 -0,2 -1,4 -7,7 -10,7 4,5 -1,0 0,1 
Eliminoinnit -28,6 -64,7 -41,3 -8,0 7,5 -4,3 -8,3 9,3 

Liiketulos 221,2 273,4 243,2 135,8 96,8 115,9 102,1 61,1 
  % liikevaihdosta 14,2 18,0 15,8 9,7 7,1 9,3 8,5 4,9 
         
         
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista       -0,8 -0,8 2,1 -2,7 3,3 -1,9 1,2 0,5 
Kurssierot -0,9 -0,1 -2,4 -0,3 -1,4 0,4 -1,0 -0,3 
Muut rahoitustuotot ja -kulut -4,0 -9,8 -10,6 -11,4 -10,4 -11,3 -9,8 -15,1 

Kauden tulos ennen veroja 215,4 262,6 232,3 121,4 88,3 103,1 92,5 46,2 
Tuloverot -51,1 -52,4 -47,8 -23,4 -16,1 -22,2 -18,5 -11,1 

Kauden tulos 164,3 210,2 184,5 98,0 72,2 80,9 74,0 35,1 
         
         
Vertailukelpoinen liiketulos         
 Puunhankinta ja metsäpalvelut 10,0 11,3 6,7 8,4 8,9 6,2 3,9 3,4 
 Puutuoteteollisuus -0,7 5,4 6,8 7,0 4,7 6,6 1,3 -3,3 
 Sellu- ja sahateollisuus 182,3 225,9 168,0 72,1 -8,0 17,1 16,0 -21,3 
 Kartonkiteollisuus 91,3 104,0 102,5 88,8 64,5 62,5 60,5 33,8 
 Pehmo- ja tiivispaperit -23,2 -3,7 0,7 16,4 27,1 22,7 23,6 40,5 
 Muu toiminta & eliminoinnit -39,9 -64,9 -42,6 -18,9 -3,2 0,2 -9,3 9,4 
Vertailukelpoinen liiketulos 219,8 278,0 242,1 173,9 94,0 115,3 96,1 62,4 
  % liikevaihdosta 14,1 18,3 15,7 12,4 6,9 9,3 8,0 5,0 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 

  

= 

(Tulos ennen veroja 

Sijoitetun pääoman tuotto (%) + muut rahoituskulut ja kurssierot) per 

ROCE (Taseen loppusumma 

   - korottomat velat (keskimäärin)) 

       

  

= 

(Tulos ennen veroja 

Oman pääoman tuotto (%) - tuloverot) per 

ROE (Oma pääoma (keskimäärin)) 

Omavaraisuusaste (%) = 

  
(Oma pääoma) per 

(Taseen loppusumma 

- saadut ennakot) 
      

Nettovelkaantumisaste (%) = 
(Korollinen nettovelka) per 

(Oma pääoma) 
      
Korollinen nettovelka = Korolliset rahoitusvelat – rahavarat ja korolliset saamiset 
      
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia 
      
    IFRS-tuloslaskelmassa esitetty tulos ennen veroja, 

Liiketulos  = rahoitustuottoja ja -kuluja, kurssieroja sekä  

    osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 
      
Kokonaisinvestoinnit  =  Investoinnit omistettuihin ja vuokrattuihin 

    käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä hankitut liiketoiminnot 

      

   
VERTAILUKELPOISET TUNNUSLUVUT 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet määrittelevät 
vaihtoehtoiset tunnusluvut sellaisiksi historiallista tai tulevaa taloudellista suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavir-
toja koskeviksi tunnusluvuiksi, jotka eivät ole yrityksen soveltaman taloudellisen raportointiviitekehyksen määrittelemiä. 
Metsä Groupin tapauksessa tällaisen raportointiviitekehyksen muodostavat IFRS-standardit siinä muodossa, kuin ne on 
omaksuttu käyttöön EU:ssa asetuksen (EC) No 1606/2002 mukaisesti. Tässä katsauksessa esitetyt tunnusluvut täyttävät 
ESMA:n ohjeen vaihtoehtoisen tunnusluvun määritelmän. 

Metsä Group katsoo, että vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittäminen antaa tilinpäätösten käyttäjille paremman näkymän 
yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn ja asemaan, mukaan lukien yhtiön pääoman käyttö, operatiivinen kannattavuus ja 
velanhoitokyky. 

Vertailukelpoisessa liiketuloksessa on eliminoitu poikkeukselliset ja olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumat-
tomat erät. IFRS:n mukaisen liiketuloksen ja vertailukelpoisen liiketuloksen sekä EBITDA:n ja vertailukelpoisen 
EBITDA:n välinen siltalaskelma on esitetty tässä katsauksessa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto on laskettu 
käyttäen samoja oikaisuja kuin vertailukelpoinen liiketulos ja lisäksi oikaistuna mahdollisilla vertailukelpoisuuteen liittyvillä 
rahoitustuotoilla. Metsä Group katsoo, että näin johdetut tunnusluvut parantavat raportointijaksojen vertailukelpoisuutta.  

Mitkään näistä tunnusluvuista, joista on eliminoitu vertailukelpoisuuteen liittyvät erät, eivät ole IFRS-raportoinnissa käy-
tettäviä tunnuslukuja, eikä niitä voi verrata muiden yhtiöiden vastaavalla tavoin nimettyihin tunnuslukuihin. Vertailukelpoi-
suuteen vaikuttavia eriä ovat merkittävät myyntivoitot ja -tappiot, IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin 
mukaiset arvonalentumiset ja niiden palautukset, yritysmyynneistä ja hankinnoista, sopeuttamistoimista ja muista raken-
nejärjestelyistä aiheutuneet kustannukset ja niiden oikaisut, laajoista ja ennalta-arvaamattomista tuotannon katkoista 
aiheutuneet kustannukset ja niistä saadut korvaukset sekä oikeudenkäynteihin liittyvät erät. Metsä Group katsoo vertailu-
kelpoisten tunnuslukujen heijastavan paremmin yhtiön operatiivista suorituskykyä poistamalla normaalin liiketoiminnan 
ulkopuolelta lähtöisin olevien erien ja liiketapahtumien tulosvaikutuksen.  
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TILINPÄÄTÖSTIEDOT 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  

   2021   2020   2021  2020 
Milj. euroa Liite  1–12   1–12 Muutos  10–12  10–12 
Liikevaihto 2, 3 6 017,0 5 054,9 962,1 1 560,2 1 357,2 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen muutos  -8,0 -31,1 23,1 -37,4 -89,6 
Liiketoiminnan muut tuotot  85,3 57,3 27,9 51,3 30,6 
Materiaalit ja palvelut  -3 866,4 -3 440,1 -426,3 -1 011,2 -872,4 
Henkilöstökulut  -680,4 -615,0 -65,4 -176,1 -163,6 
Poistot ja arvonalentumiset  -340,1 -303,5 -36,7 -67,1 -66,7 
Liiketoiminnan muut kulut  -333,8 -346,7 12,9 -98,5 -98,6 
Liiketulos 2 873,6 375,8 497,8 221,2 96,8 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista  -2,2 3,1 -5,3 -0,8 3,3 
Kurssierot  -3,7 -2,3 -1,5 -0,9 -1,4 
Muut rahoitustuotot ja -kulut 2 -35,9 -46,5 10,6 -4,0 -10,4 
Kauden tulos ennen veroja  831,7 330,1 501,6 215,4 88,3 
Tuloverot 4 -174,7 -67,9 -106,8 -51,1 -16,1 
Kauden tulos  657,0 262,2 394,9 164,3 72,2 

       
Muut laajan tuloksen erät       
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi       

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät  4,2 -8,9 13,1 1,2 -9,9 
Käypään arvoon muihin laajan tuloksen eriin       
kirjattavat rahoitusvarat  -7,7 -68,1 60,4 -14,5 -4,1 
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  -0,9 15,6 -16,5 1,5 2,9 
Yhteensä  -4,4 -61,4 57,0 -11,7 -11,1 
       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-
vaikutteisiksi       
Rahavirran suojaukset  -15,6 23,9 -39,5 -3,9 18,1 
Muuntoerot  -0,8 -5,5 4,7 -3,6 25,5 
Muut erät       
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi  3,1 -4,6 7,7 0,8 -3,6 

Yhteensä  -13,4 13,7 -27,1 -6,7 40,0 
       
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  -17,8 -47,7 29,9 -18,4 29,0 
Kauden laaja tulos yhteensä  639,3 214,5 424,8 145,8 101,2 
       
       
Kauden tuloksen jakautuminen       
Emoyrityksen omistajille  373,8 177,5 196,3 84,3 49,4 
Määräysvallattomille omistajille  283,2 84,7 198,5 80,0 22,8 
Yhteensä  657,0 262,2 394,9 164,3 72,2 
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen       
Emoyrityksen omistajille  371,6 149,1 222,5 75,6 65,6 
Määräysvallattomille omistajille  267,7 65,3 202,3 70,2 35,6 
Yhteensä  639,3 214,5 424,8 145,8 101,2 

 

Liitetiedot ovat osa tilinpäätöstiedotetta. 
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KONSERNIN TASE 

  2021 2020 
Milj. euroa Liite 31.12. 31.12. 
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo  431,6 434,1 
Muut aineettomat hyödykkeet  229,1 221,0 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 3 557,8 2 920,7 
Biologiset hyödykkeet  3,5 3,2 
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä  63,6 69,3 
Muut sijoitukset 9 197,9 205,5 
Muut rahoitusvarat 9 39,9 17,7 
Laskennalliset verosaamiset  37,7 27,1 
  4 561,0 3 898,6 
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus  1 038,3 965,9 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  931,6 739,1 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat vero- 
saamiset 

 
 

        15,1 
 

         2,4 
Rahavarat 9 1 334,5 1 212,9 
  3 319,4 2 920,4 
Myytävänä olevat omaisuuserät  11,0 32,3 
Varat yhteensä  7 891,4 6 851,3 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Oma pääoma    
Oma pääoma  3 574,4 3 091,5 
Määräysvallattomien omistajien osuudet  1 240,3 822,7 
  4 814,6 3 914,2 
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat  302,5 289,9 
Eläkevelvoitteet  86,2 85,5 
Varaukset 6 11,9 15,8 
Rahoitusvelat 9 861,1 1 098,3 
Muut velat  19,1 25,1 
  1 280,8 1 514,7 
Lyhytaikaiset velat    
Varaukset 6 3,4 2,8 
Rahoitusvelat 9 301,0 272,9 
Ostovelat ja muut velat  1 448,9 1 122,7 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  35,9 6,3 
  1 789,2 1 404,7 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat  6,8 17,7 
Velat yhteensä  3 076,8 2 937,1 
    
Oma pääoma ja velat yhteensä  7 891,4 6 851,3 

Liitetiedot ovat osa tilinpäätöstiedotetta. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

Milj. euroa  

Osuus- 
pää- 
omat 

 
 
 

Muun- 
toerot 

 
Arvon- 

muutos 
ja muut 

rahastot 

 
Kerty-

neet 
voitto- 
varat 

 
 
 
 

Yht. 

Määräys- 
vallatto- 

mien  
omista-

jien 
osuudet 

 
 
 
 

Yht. 
Oma pääoma 1.1.2020  1 199,0 -30,7 728,7 1 029,8 2 926,8 848,5 3 775,3 
         
Kauden tulos     177,5 177,5 84,7 262,2 

Muut laajan tuloksen erät verojen  
jälkeen   -5,3 -17,7 -5,4 -28,4 -19,3 -47,7 
Kauden laaja tulos yhteensä   -5,3 -17,7 172,1 149,1 65,3 214,5 
         
Liiketoimet omistajien kanssa:         

Maksetut osuuspääoman korot 
ja osingot     -63,5 -63,5 -40,3 -103,8 
Osuuspääoman muutos  123,4  0,0 -12,5 111,0  111,0 
Sijoitetun vapaan oman pääoman         
rahaston muutos  0,0  0,0  0,0 -25,8 -25,8 
Osakeperusteiset maksut    0,0 -8,4 -8,4 -1,0 -9,5 

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat, jotka eivät joh-
taneet muutokseen määräysvallassa    0,2 -23,4 -23,2 -27,1 -50,3 

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien myynnit, jotka eivät johta-
neet muutokseen määräysvallassa    0,0 -0,4 -0,4 3,1 2,7 
Oma pääoma 31.12.2020  1 322,4 -35,9 711,3 1 093,7 3 091,5 822,7 3 914,2 

 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

Milj. euroa  

Osuus- 
pää- 
omat 

 
 
 

Muun- 
toerot 

 
Arvon- 

muutos 
ja muut 

rahastot 

 
Kerty-

neet 
voitto- 
varat 

 
 
 
 

Yht. 

Määräys- 
vallatto- 

mien  
omista-

jien 
osuudet 

 
 
 
 

Yht. 
Oma pääoma 1.1.2021  1 322,4 -35,9 711,3 1 093,7 3 091,5 822,7 3 914,2 
         
Kauden tulos     373,8 373,8 283,2 657,0 

Muut laajan tuloksen erät verojen  
jälkeen   1,7 -5,2 1,3 -2,2 -15,5 -17,8 
Kauden laaja tulos yhteensä   1,7 -5,2 375,1 371,6 267,7 639,3 
         
Liiketoimet omistajien kanssa:         

Maksetut osuuspääoman korot 
ja osingot     -59,0 -59,0 -18,5 -77,5 
Osuuspääoman muutos  124,7  0,0 -16,0 108,7  108,7 
Sijoitetun vapaan oman pääoman         
rahaston muutos    0,1  0,1 -29,6 -29,5 
Osakeperusteiset maksut    0,0 -1,0 -1,0 0,6 -0,5 

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat, jotka eivät joh-
taneet muutokseen määräysvallassa    0,0 -1,7 -1,7 0,0 -1,7 

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien myynnit, jotka eivät johta-
neet muutokseen määräysvallassa    0,0 64,3 64,3 197,4 261,6 
Oma pääoma 31.12.2021  1 447,1 -34,2 706,2 1 455,3 3 574,4 1 240,3 4 814,6 

Liitetiedot ovat osa tilinpäätöstiedotetta. 
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LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

  2021 2020 
Milj. euroa Liite 1–12 1–12 
Kauden tulos 8 657,1 262,2 
Oikaisut yhteensä 8 529,0 405,2 
Käyttöpääoman muutos  21,6 100,3 
Liiketoiminnan rahavirta  1 207,7 767,7 
Nettorahoituskulut  -31,1 -40,4 
Maksetut verot  -153,7 -59,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta  1 023,0 667,4 
    
Yrityshankinnat  -1,2 -4,3 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin  -962,2 -364,8 
Omaisuuden myynnit ja muut erät 8 59,2 11,9 
Investointien nettorahavirta  -904,2 -357,2 
    
Osuuspääomien muutos  110,5 107,2 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset  261,2 -50,4 
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos  -256,2 -105,2 
Pääoman palautukset  -29,6 -25,8 
Maksetut osuuspääoman korot ja osingot  -84,7 -112,2 
Rahoituksen nettorahavirta  1,2 -186,4 
    
Rahavarojen muutos  120,0 123,8 
    
Rahavarat kauden alussa  1 212,9 1 090,0 
Rahavarojen muuntoero  0,9 -1,8 
Rahavarojen muutos  120,0 123,8 
Rahavaroihin sisältyvien rahastosijoitusten arvonmuutokset  0,7 0,9 
Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat  0,0 0,0 
Rahavarat kauden lopussa  1 334,5 1 212,9 

Liitetiedot ovat osa tilinpäätöstiedotetta. 
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LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 

 

LIITE 1 – PERUSTIEDOT JA  
LAATIMISPERIAATTEET 

Metsäliitto Osuuskunta tytäryrityksineen muodostaa 
konsernin (”Metsä Group” tai ”konserni”), jonka viisi lii-
ketoiminta-aluetta ovat puunhankinta ja metsäpalvelut, 
puutuoteteollisuus, sellu- ja sahateollisuus, kartonkiteol-
lisuus sekä pehmo- ja tiivispaperit. Konsernin emoyritys 
on Metsäliitto Osuuskunta. Emoyrityksen kotipaikka on 
Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Revontulenpuisto 
2, 02100 Espoo.  

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsauk-
set-standardin mukaisesti, ja sitä tulee lukea yhdessä 
vuoden 2020 IFRS-tilinpäätöksen kanssa. Katsauk-
sessa esitetyt valuuttakurssien vaikutukset katsauskau-
den liikevoittoon verrattuna vertailukauteen on laskettu 
katsauskauden arvioituihin nettovaluuttavirtoihin poh-
jautuen ja suojausten toteutunut vaikutus huomioiden. 
Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut perustuvat tilintarkas-
tettuihin vuoden 2021 tilinpäätöksen lukuihin. 

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet ovat yhdenmu-
kaiset vuoden 2020 IFRS-tilinpäätöksen kanssa lukuun 
ottamatta alla kuvattua: 

Tilikauden poistoja koneista ja kalustosta on vuosinel-
jännesten välillä soveltuvin osin täsmennetty vastaa-
maan omaisuuserän ilmentämän taloudellisen hyödyn 
käytön jakautumista.  

Tilikaudella 2021 sovellettavat standardimuutokset: 

IAS 38, Aineettomat hyödykkeet - Pilvipalvelujärjestelyn 
konfigurointi- tai kustomointimenot (voimassa heti). 
Agendapäätös selventää, kuinka palveluna ostettavan 
(Software as a Service, SaaS) toimittajan konfigurointi- 
tai kustomointimenot kirjataan. Agendapäätös käsitte-
lee, voidaanko kirjata aineeton hyödyke ja jos ei, kuinka 
konfigurointi- tai kustomointimenot kirjataan. Agenda-
päätöksellä on vaikutusta konsernin aineettomien hyö-
dykkeiden hankintamenon määrittelyyn. 

Muilla standardimuutoksilla ei ole olennaista vaikutusta 
konsernin tilinpäätöspäätökseen. 

Koronaviruksen vaikutuksesta liiketoimintaan on ker-
rottu tarkemmin tilinpäätöstiedotteen osioissa ”koronavi-
ruspandemia” ja ”riskit ja epävarmuustekijät”.  

Tilinpäätöstiedote esitetään miljoonina euroina, ellei 
muuta ole mainittu.  

  Metsäliitto Osuuskunnan hallitus hyväksyi julkistetta-
vaksi tämän tilinpäätöstiedotteen kokouksessaan 
10.2.2022. 
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LIITE 2 – SEGMENTTITIEDOT 

Metsä Groupin toimintasegmentit muodostuvat konser-
nin liiketoiminta-alueista. Liiketoiminta-alueet tuottavat 
erilaisia tuotteita ja palveluja, ja niitä johdetaan erillisinä 
yksikköinä. Toimintasegmentit raportoidaan ylimmälle 
operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen 
raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla.  

Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vas-
taa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja 
niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty pääjohtaja. 

Segmenttiraportoinnissa noudatetaan samoja tilinpää-
tösperiaatteita kuin konsernissa ja segmenttien välinen 
hinnoittelu tapahtuu markkinahintoihin.

 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 
 

 1–12/2021 1–12/2021 1–12/2021 1–12/2020 1–12/2020 1–12/2020 
Milj. euroa Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 
Puunhankinta ja metsäpalvelut 522,1 1 500,7 2 022,9 441,8 1 378,1 1 819,9 
Puutuoteteollisuus 560,2 19,8 580,1 412,6 16,5 429,1 
Sellu- ja sahateollisuus 2 014,3 613,8 2 628,1 1 374,9 451,6 1 826,5 
Kartonkiteollisuus 1 973,8 110,3 2 084,1 1 814,1 75,4 1 889,5 
Pehmo- ja tiivispaperit 946,0 0,8 946,7 1 011,2 0,7 1 011,9 
Muu toiminta 0,5 9,5 10,0 0,3 8,2 8,5 
Sisäisen myynnin eliminointi  -2 254,8 -2 254,8  -1 930,6 -1 930,6 
Yhteensä 6 017,0 0,0 6 017,0 5 054,9 0,0 5 054,9 

 
 
 
 

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 
 

 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 
Puunhankinta ja metsäpalvelut 36,4 22,4 
Puutuoteteollisuus 18,6 9,3 
Sellu- ja sahateollisuus 613,7 3,9 
Kartonkiteollisuus 375,9 227,3 
Pehmo- ja tiivispaperit -9,7 115,9 
Muu toiminta -18,8 -7,1 
Eliminoinnit -142,5 4,2 
Liiketulos yhteensä 873,6 375,8 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -2,2 3,1 
Rahoituskulut, netto -39,6 -48,8 
Tuloverot -174,7 -67,9 
Kauden tulos 657,0 262,2 

 
VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN 
 

Varat 2021 2020 
Milj. euroa 31.12. 31.12. 
Puunhankinta ja metsäpalvelut 335,4 321,9 
Puutuoteteollisuus 441,7 358,3 
Sellu- ja sahateollisuus 2 610,7 1 996,5 
Kartonkiteollisuus 2 384,6 2 076,8 
Pehmo- ja tiivispaperit 819,1 784,1 
Muu toiminta 239,5 244,0 
Myytävänä olevat omaisuuserät 11,0 32,3 
Eliminoinnit -290,4 -260,5 
Kohdistamattomat varat 1 339,8 1 297,8 
Yhteensä 7 891,4 6 851,3 

Segmentin varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin,  
vaihto-omaisuuden ja myyntisaamiset sekä muut korottomat saamiset (pl. korot ja verot). 
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Velat 2021 2020 
Milj. euroa 31.12. 31.12. 
Puunhankinta ja metsäpalvelut 239,1 217,4 
Puutuoteteollisuus 98,1 69,4 
Sellu- ja sahateollisuus 525,6 418,5 
Kartonkiteollisuus 508,0 366,5 
Pehmo- ja tiivispaperit 311,1 294,5 
Muu toiminta 155,3 134,6 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 6,8 17,7 
Eliminoinnit -290,4 -260,5 
Kohdistamattomat velat 1 523,3 1 678,9 
Yhteensä 3 076,8 2 937,1 

   Segmentin velat sisältävät ostovelat, saadut ennakot ja muut korottomat velat (pl. korot ja verot). 

 

LIITE 3 – LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 

 

 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 

EMEA 4 161,0 3 585,0 
APAC 1 289,5 969,6 
Americas 566,5 500,3 
Yhteensä 6 017,0 5 054,9 

 

 
LIITE 4 – TULOVEROT 

Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta.

 2021 2020 
Milj. euroa  1–12 1–12 
Kauden verot 160,1 64,9 
Edellisten kausien verot 11,3 0,1 
Laskennalliset verot 3,2 2,9 
Tuloverot yhteensä 174,7 67,9 

Edellisten tilikausien verot vuonna 2021 sisältävät -9,6 miljoonaa euroa italialaisten tytäryhtiöiden verotarkastuksen pe-
rusteella kirjattuja veroja. 

 

LIITE 5 – AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 

 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 920,7 2 817,0 
Hankitut liiketoiminnot 5,9 0,5 
Investoinnit omistettuihin käyttöomaisuushyödykkeisiin 935,0 346,1 
Investoinnit vuokrattuihin käyttöomaisuushyödykkeisiin 23,3 38,0 
Vähennykset -5,5 -5,4 
Myytävänä olevat omaisuuserät -8,6 0,0 
Poistot ja arvonalentumiset -319,3 -281,2 
Muuntoero ja muut muutokset 6,3 5,6 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3 557,8 2 920,7 

 
Helmikuussa 2021 Kemiin päätettiin rakentaa uusi biotuotetehdas. Metsä Group kirjasi ensimmäiselle vuosineljännek-
selle 38,2 miljoonan euron arvonalentumisen liittyen Kemin nykyisen sellutehtaan omaisuuseriin. 

Pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö NREP osti Metsä Groupin Espoon Tapiolassa sijaitsevan pääkonttorikiinteistön tam-
mikuussa 2021. Kaupan yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta solmi kohteeseen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Pää-
konttorikiinteistö oli luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi 31.12.2020.  
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Arvonalentumiset sisältävät myös 4,6 miljoonan euron arvonalentumisen Metsä Boardin Husumin nykyisiin kartonkituo-
tannon omaisuuseriin, jotka on suunniteltu korvattavan taivekartonkikapasiteettia kasvattavassa investoinnissa.  

Hankitut liiketoiminnot sisältävät Kemi Shipping Oy:n ja myytävänä olevat omaisuuserät Oy Hangö Stevedoring Ab:n ai-
neelliset käyttöomaisuushyödykkeet. 

 

LIITE 6 – VARAUKSET 

 
Milj. euroa 

Uudelleen- 
järjestely 

Ympäristö- 
velvoitteet 

Muut 
varaukset Yhteensä 

1.1.2021 0,3 13,4 4,8 18,6 
Muuntoerot 0,0  0,1 0,1 
Varausten lisäykset 0,0 0,2 1,6 1,8 
Käytetyt varaukset  -1,6 -1,9 -3,5 
Käyttämättömien varausten peruutukset 0,0 -0,7  -0,7 
Siirrot varausluokkien välillä  -0,5 0,5 0,0 
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin   -1,0 -1,0 
31.12.2021 0,4 10,7 4,2 15,2 
     
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 9,5 2,3 11,9 
Lyhytaikaiset varaukset 0,2 1,2 1,9 3,4 
Yhteensä 0,4 10,7 4,2 15,2 

 

Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin sisältävät Oy Hangö Stevedoring Ab:n muut varaukset. Ympäristövarausten ja 
muiden varausten arvioidaan pääosin purkautuvan vuoteen 2030 mennessä. 

LIITE 7 – LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet 
mukaan lukien pääjohtaja sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa perustuvat markki-
nahintoihin. 

 

Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa 

 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 
Myynnit 17,8 16,5 
Ostot 114,4 109,8 
Pitkäaikaiset saamiset 0,8  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,5 3,0 
Ostovelat ja muut velat 7,2 10,0 

 

LIITE 8 – KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAN LIITETIEDOT 

Oikaisut tilikauden tulokseen 

 2021 2020 
Milj. euroa 1–12 1–12 
Verot 174,6 67,9 
Poistot ja arvonalentumiset 340,1 303,5 
Biologiset hyödykkeet -0,2 -0,3 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2,2 -3,1 
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot -32,1 -12,8 
Rahoituskulut, netto 39,6 48,8 
Eläkevelvoitteet ja varaukset -5,3 -5,1 
Muut oikaisut 10,1 6,4 
Yhteensä 529,0 405,2 
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Omaisuuden myynnit ja muut erät 

Omaisuuden myynnit ja muut erät sisältävät tammi–jou-
lukuussa 2021 Metsä Groupin Espoon Tapiolassa sijait-
sevan pääkonttorikiinteistön myynnin 24,5 miljoonaa 
euroa, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyn-
tejä 35,9 miljoonaa euroa sekä muita eriä -1,2 miljoo-
naa euroa. Merkittävimmät käyttöomaisuuden myynnit 
olivat Metsä Boardin liiketoimintaan kuulumattoman 
maa-alueen myynti 8,7 miljoonaa euroa, Metsä Boardin 
päästöoikeuksien myynnit 21,3 miljoonaa ja Metsä 
Woodin päästöoikeuksien myynnit 4,4 miljoonaa euroa. 

Omaisuuden myynnit ja muut erät sisältävät tammi–jou-
lukuussa 2020 Metsä Tissuen lautasliinaliiketoiminnan 
myyntiin liittyvän kauppahinnan -3,4 miljoonaa euroa, 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntejä 

16,0 miljoonaa euroa sekä muita eriä -0,8 miljoonaa eu-
roa. Merkittävin käyttöomaisuuden myynti oli Metsä 
Boardin liiketoimintaan kuulumattoman maa-alueen 
myynti 7,1 miljoonaa euroa sekä Metsä Boardin päästö-
oikeuksien myynnit 6,2 miljoonaa euroa.       

Määräysvallattomien omistajien osuuksien  
muutokset 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset 
sisältävät tammi–joulukuussa 2021 Metsä Boardin  
Husumin sellutehtaan 30 %:n osuuden myynnin Norra 
Skogille 261,2 miljoonaa euroa. Kauppa toteutettiin 
4.1.2021. 

Metsäliitto Osuuskunta hankki markkinoilta tammi– 
maaliskuussa 2020 hallituksen valtuutuksen nojalla 
50,4 miljoonan euron arvosta Metsä Board Oyj:n B-sar-
jan osakkeita keskihintaan 5,03 euroa/osake.

  

LIITE 9 – RAHOITUSINSTRUMENTIT

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu sekä käyvät arvot

 

Rahoitusvarat 31.12.2021 

Milj. euroa 

Käypään  
arvoon tulos-
vaikutteisesti  

Käypään arvoon 
muiden laajan  
tuloksen erien 

kautta 

Jaksotettu  
hankinta-

meno 
Tasearvo 

yht. 

Muut pitkäaikaiset  
sijoitukset 0,0 197,9  197,9 

Muut pitkäaikaiset  
rahoitusvarat 0,0  34,4 34,4 

Myyntisaamiset ja  
muut saamiset  4,0  878,6 882,5 

Rahavarat 459,1  875,4 1 334,5 

Johdannaiset 2,0 52,5  54,5 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät saamiset   

 
11,0 

 
11,0 

Yhteensä 465,1 250,4 1 799,4 2 514,9 

Käypä arvo yhteensä 465,1 250,4 1 799,4 2 514,9 
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Rahoitusvelat 31.12.2021 

Milj. euroa 

Käypään  
arvoon tulos-
vaikutteisesti  

Käypään arvoon 
muiden laajan  
tuloksen erien 

kautta 

Jaksotettu  
hankinta-

meno 
Tasearvo 

yht. 

Pitkäaikaiset korolliset  
rahoitusvelat   861,1 861,1 

Muut pitkäaikaiset  
rahoitusvelat   8,0 8,0 

Lyhytaikaiset korolliset 
rahoitusvelat    301,0 301,0 

Ostovelat ja muut velat   1 284,3 1 284,3 

Johdannaiset 1,9 52,2  54,1 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat    

 
6,8 

 
6,8 

Yhteensä 1,9 52,2 2 461,2 2 515,2 

Käypä arvo yhteensä 1,9 52,2 2 491,7 2 545,7 
 

Rahoitusvarat 31.12.2020 

Milj. euroa 

Käypään  
arvoon tulos-
vaikutteisesti  

Käypään arvoon 
muiden laajan  
tuloksen erien 

kautta 

Jaksotettu  
hankinta-

meno 
Tasearvo 

yht. 

Muut pitkäaikaiset  
sijoitukset 0,0 205,5  205,5 

Muut pitkäaikaiset  
rahoitusvarat 0,0  17,7 17,7 

Myyntisaamiset ja  
muut saamiset  0,0  680,4 680,4 

Rahavarat 246,8  966,1 1 212,9 

Johdannaiset 2,4 56,3  58,7 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät saamiset   0,4 0,4 

Yhteensä 249,3 261,8 1 664,5 2 175,6 

Käypä arvo yhteensä 249,3 261,8 1 664,5 2 175,6 
 

Rahoitusvelat 31.12.2020 

Milj. euroa 

Käypään  
arvoon tulos-
vaikutteisesti  

Käypään arvoon 
muiden laajan  
tuloksen erien 

kautta 

Jaksotettu  
hankinta-

meno 
Tasearvo 

yht. 

Pitkäaikaiset korolliset  
rahoitusvelat   1 098,3 1 098,3 

Muut pitkäaikaiset  
rahoitusvelat   0,8 0,8 

Lyhytaikaiset korolliset 
rahoitusvelat    272,9 272,9 

Ostovelat ja muut velat   1 001,7 1 001,7 

Johdannaiset 1,7 40,0  41,7 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat    17,5 17,5 

Yhteensä 1,7 40,0 2 391,3 2 433,0 

Käypä arvo yhteensä 1,7 40,0 2 427,0 2 468,7 
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Myyntisaamiset ja muut saamiset eivät sisällä ennakko-
maksuja, verosaamisia ja henkilökulujaksotuksia.  

Ostovelat ja muut rahoitusvelat eivät sisällä saatuja en-
nakkomaksuja, verovelkoja, eikä henkilökulujaksotuk-
sia. 

Metsä Groupissa kaikki korolliset rahoitusvelat arvoste-
taan taseeseen efektiivisen koron menetelmällä jakso-
tettuun hankintamenoon Käyvät arvot perustuvat kunkin 
velan tai varan markkinakorolla laskettuun nykyarvoon. 
Sovellettujen diskonttokorkojen vaihteluväli on 0,0–6,0 
% (0,0–6,0). Myyntisaamisten ja muiden saamisten 
sekä ostovelkojen ja muiden velkojen käyvät arvot eivät 
olennaisesti poikkea niiden kirjanpitoarvoista taseessa.

 
 
 
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon hierarkia 31.12.2021 
 

Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 

Rahoitusvarat, jotka kirjataan käypään arvoon     
Muut pitkäaikaiset sijoitukset   197,9 197,9 
Käypään arvoon kirjattavat 
lyhytaikaiset rahoitusvarat 463,0   463,0 
Johdannaissaamiset 13,4 41,1  54,5 
Rahoitusvelat, jotka kirjataan käypään arvoon     
Johdannaisvelat 0,1 54,0  54,1 
Rahoitusvarat, joita ei kirjata käypään arvoon     
Rahavarat  875,4  875,4 
Rahoitusvelat, joita ei kirjata käypään arvoon     
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat  891,3  891,3 
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat  301,3  301,3 

 
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon hierarkia 31.12.2020 

Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 

Rahoitusvarat, jotka kirjataan käypään arvoon     
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0  205,5 205,5 
Käypään arvoon kirjattavat 
lyhytaikaiset rahoitusvarat 246,8 0,0  246,8 
Johdannaissaamiset 2,8 55,9  58,7 
Rahoitusvelat, jotka kirjataan käypään arvoon     
Johdannaisvelat 0,5 41,2  41,7 
Rahoitusvarat, joita ei kirjata käypään arvoon     
Rahavarat  966,1  966,1 
Rahoitusvelat, joita ei kirjata käypään arvoon     
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat  1 133,5  1 133,5 
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat  273,4   273,4 

 
 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset, joiden arvo määritelty tason 3 mukaisesti 

Milj. euroa 
2021 
1–12 

2020 
1–12 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 205,5 271,1 
Voitot ja tappiot tilikauden tuloksessa -0,1 -0,2 
Voitot ja tappiot muissa laajan tuloksen erissä -7,7 -68,1 
Hankinnat 0,4 3,0 
Myynnit -0,1 -0,3 
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin 0,0  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 197,9 205,5 
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Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat on 
luokiteltu IFRS 7 Rahoitusinstrumentit -standardin mu-
kaisesti. 

Taso 1: Käypä arvo perustuu suoraan markkinoilta  
saatuun noteeraukseen. 

Taso 2: Käypä arvo määritellään soveltamalla arvos-
tusmenetelmiä, jotka käyttävät markkinoilla näkyvissä 
olevaa hintainformaatiota. 

Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu markkinatietoon, 
vaan yrityksen omiin oletuksiin. 

Sähkö-, maakaasu-, propaani- ja polttoöljyjohdannais-
ten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti no-
teerattuja markkinahintoja (Taso 1). Valuuttatermiinien 
ja -optioiden käyvät arvot määritetään käyttämällä ra-
portointikauden päättymispäivän markkinahintoja. Ko-
ronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritelty tulevien 
rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, 
jonka tukena ovat raportointikauden päättymispäivän 
markkinakorot ja muu markkinatieto (Taso 2). Rahoi-
tusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla 
markkinoilla, määritetään käypä arvo arvostusmenetel-
mien avulla. Harkintaa käytetään valittaessa erilaisia 
menetelmiä sekä tehtäessä oletuksia, jotka perustuvat 
pääasiassa markkinoilla kunakin raportointikauden 
päättymispäivänä vallitseviin olosuhteisiin (Taso 3). 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet sisältävät tarkemman 
kuvauksen sovelletuista kirjaus- ja arvostusperiaat-
teista. 

Merkittävin käypään arvoon arvostettu erä, jolla ei 
käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, on käypään ar-
voon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostetta-
vaksi luokiteltu sijoitus Pohjolan Voima Oy:n osakkei-
siin. Sijoituksen arvo määritellään diskontattujen raha-
virtojen nykyarvona.  

Laskennassa käytetty keskimääräinen painotettu pää-
omakustannus 31.12.2021 oli 3,14 % (31.12.2020: 
2,87) ja käyttöönottovaiheessa olevalle Olkiluoto 3 -voi-
malaitokselle 3,14 % (3,87). Pohjolan Voima Oy:n osak-
keiden hankintameno on 31.12.2021 45,0 miljoonaa eu-
roa (45,0) ja käypä arvo 191,6 miljoonaa euroa (199,4). 

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten kirjanpitoarvon 
31.12.2021 arvioidaan muuttuvan -10,9 miljoonaa eu-
roa ja 12,1 miljoonaa euroa, jos rahavirtojen diskonttaa-
miseen käytettävä korko muuttuisi 0,5 prosenttiyksikköä 
johdon arvioimasta korosta. Muiden pitkäaikaisten sijoi-
tusten kirjanpitoarvon arvioidaan muuttuvan 80,2 mil-
joonaa euroa, jos käyvän arvon laskennassa käytetyt 
energiahinnat poikkeaisivat 10 % johdon arvioimista 
hintaennusteista.

 
 
Rahoitusjohdannaiset 31.12.2021 
 

Milj. euroa 
Nimellis-

arvo 

Johdan-
nais-
varat

Johdan-
nais- 
velat 

Käypä 
arvo yht. 

Käypään 
arvoon  

tulosvaikut-
teisesti 

Käypään  
arvoon muiden 
laajan tuloksen 

erien kautta 
Koronvaihtosopimukset 766,4 5,5 10,0 -4,5 0,0 -4,5 
Korkojohdannaiset yht. 766,4 5,5 10,0 -4,5 0,0 -4,5 
       
Valuuttatermiinit 2 933,5 12,9 44,0 -31,1 0,2 -31,2 
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valuuttajohdannaiset yht. 2 933,5 12,9 44,0 -31,1 0,2 -31,2 
       
Sähköjohdannaiset 5,4 5,8 0,0 5,8  5,8 
Öljyjohdannaiset 17,1 3,7 0,0 3,7  3,7 
Maakaasu – ja propaani 
johdannaiset 17,9 26,7 0,1 26,6  26,6 
Hyödykejohdannaiset yht. 40,4 36,1 0,1 36,0 0,0 36,0 
       
Johdannaiset yhteensä 3 740,3 54,5 54,1 0,4 0,2 0,3 
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Rahoitusjohdannaiset 31.12.2020 

Milj. euroa 
Nimellis-

arvo 

Johdan-
nais-
varat

Johdan-
nais- 
velat 

Käypä 
arvo yht. 

Käypään 
arvoon  

tulosvaikut-
teisesti 

Käypään  
arvoon muiden 
laajan tuloksen 

erien kautta 
Koronvaihtosopimukset 487,6  22,7 -22,7 0,0 -22,7 
Korkojohdannaiset yht. 487,6 0,0 22,7 -22,7 0,0 -22,7 
       
Valuuttatermiinit 2 464,8 53,9 18,5 35,5 0,8 34,7 
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valuuttajohdannaiset yht. 2 464,8 53,9 18,5 35,5 0,8 34,7 
       
Sähköjohdannaiset 12,1 0,6 0,4 0,2  0,2 
Öljyjohdannaiset 12,3 1,3 0,1 1,2  1,2 
Maakaasu – ja propaani 
johdannaiset 10,9 2,9 0,0 2,8  2,8 
Hyödykejohdannaiset yht. 35,3 4,8 0,5 4,3 0,0 4,3 
       
Johdannaiset yhteensä 2 987,7 58,7 41,7 17,0 0,7 16,3 

 

LIITE 10 – VASTUUT 

 

 

Milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Omat velat, joista annettu vakuuksia 11,3 29,5 

   

Yrityskiinnitykset 0,5 3,0 

Kiinteistökiinnitykset 0,0 227,9 

Irtaimistokiinnitykset 0,8 0,0 

Omasta velasta annetut vakuudet yhteensä 1,3 230,9 
Vielä alkamattomat vuokrasopimukset joihin on sitou-
duttu 

 
18,0  

Muut omasta puolesta annetut vastuut 22,7 7,7 

Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vastuut  0,1 0,4 

Yhteensä  42,0 239,0 

Vastuut sisältävät annettuja pantteja, yrityskiinnityksiä, kiinteistö- ja irtaimistokiinnityksiä sekä takauksia. 

 

KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN HANKINTAA KOSKEVAT SITOUMUKSET 

 
Milj. euroa  31.12.2021 

 
31.12.2020 

Maksut alle vuoden 738,8 123,3 
Maksut myöhemmin 414,7 42,0 
Yhteensä 1 153,5 165,2 

 

 


