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Metson osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2012 

Vakaa tilauskertymä, vahva liikevaihdon 
kasvu ja hyvä tuloskehitys

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan 
ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 toisella neljänneksellä

 • Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 735 miljoonan 
euron arvosta (2 883 milj. e). Pois lukien vertailukauden 
poikkeuksellisen suuret tilaukset, saadut tilaukset kasvoi-
vat Kaivos ja maarakennus -segmentissä ja laskivat hieman 
Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentissä. Automaatio-
segmentin saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. 
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat 812 miljoonaa 
euroa eli 48 prosenttia kaikista tilauksista (866 milj. e ja 31 %).

 • Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 897 
miljoonaa euroa (1 567 milj. e). Palveluliiketoiminnan liike-
vaihto kasvoi 15 prosenttia ja oli 795 miljoonaa euroa eli 43 
prosenttia konsernin liikevaihdosta (691 milj. e ja 46 %).

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 
27 prosenttia ja oli 177,4 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia 
liikevaihdosta (139,8 milj. e ja 8,9 %).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,45 e).
 • Vapaa kassavirta oli 46 miljoonaa euroa negatiivinen 
(49 milj. e positiivinen).

Arviomme vuoden 2012 taloudellisesta 
kehityksestä säilyy ennallaan

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 
2011 ja tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 
2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot 
perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vah-
vaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja nykyisenlaajuiseen liike-
toimintaan sekä kesäkuun 2012 mukaisiin valuuttakursseihin. 

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden toisesta 
neljänneksestä:  

“Kirjasimme toisella neljänneksellä uusia tilauksia 1 735 miljoo-
nan euron arvosta. Tämä on hyvä suoritus huomioiden, että 
emme saaneet yhtään poikkeuksellisen suurta tilausta, kuten 
vertailukaudella. Tilauskertymä heijastaa selvästi vahvaa kilpai-
lukykyämme ja asiakkaiden luottamusta Metsoon. Sekä pal-
veluliiketoiminnan että projekti- ja laitekaupan liikevaihdon 
hyvä kehitys loi hyvän perustan neljänneksen vahvalle tulok-
selle. Kaivos ja maarakennus- sekä Automaatio -segmenttien 
tulokset paranivat, kun taas Massa, paperi ja voimantuotanto 
-segmentin tulosta heikensi liiketoiminnan jakauma ja tietyt 
heikkoudet Paperit-liiketoiminnassa. Kaiken kaikkiaan olemme 
tyytyväisiä ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja jatkamme mää-
rätietoisesti strategiamme toteutusta tarjotaksemme lisäarvoa 
sekä asiakkaillemme että sidosryhmillemme.”
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Milj. e Q2/2012 Q2/2011 Muutos %
Q1-Q2/

2012
Q1-Q2/

2011 Muutos % 2011

Saadut tilaukset 1 735 2 883 -40 3 655 4 730 -23 7 961

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 812 866 -6 1 693 1 714 -1 3 100

% saaduista tilauksista *) 48 31 48 37 40

Tilauskanta kauden lopussa 5 290 5 593 -5 5 310

Liikevaihto 1 897 1 567 21 3 652 3 011 21 6 646

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 795 691 15 1 516 1 331 14 2 871

% liikevaihdosta *) 43 46 43 46 45

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 177,4 139,8 27 317,8 263,4 21 628,5

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

Liikevoitto 163,9 121,0 35 292,1 233,9 25 571,8

% liikevaihdosta 8,6 7,7 8,0 7,8 8,6

Tulos/osake, euroa 0,70 0,45 56 1,26 0,94 34 2,38

Vapaa kassavirta -46 49 n/a 70 117 -40 375

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, vuositasolla, % 19,6 15,3 18,4

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,6 37,4 39,8

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 22,6 23,9 12,2

*) Ilman Valmet Automotivea

Metson avainluvut

Toimintaympäristömme ja kysyntä huhti-
kesäkuussa

Hieman heikentyneestä markkinailmapiiristä huolimatta toi-
mintaympäristössämme tai markkinoiden aktiivisuudessa ei 
tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden toisella neljän-
neksellä. Yhdysvalloissa kysyntä tasaantui vuoden alkukuu-
kausista. Euroopassa talouden epävakaus jatkui. Kehittyvien 
markkinoiden aktiivisuus pysyi hyvällä tasolla, vaikka Intiassa 
ja Kiinassa näkyi hiljenemisen merkkejä. Raaka-aineiden 
hinnat olivat vakaat, mutta palkkatason nousu kehittyvillä 
markkinoilla jatkui. Asiakasteollisuuksiemme hyvät kapasi-
teetin käyttöasteet pitivät palveluliiketoimintamme kysynnän 
hyvänä. 

Metallien hinnat laskivat, mutta pysyivät edelleen korkeina 
pitäen kaivoslaitteiden ja projektien tarjouspyyntöjen määrän 
hyvänä. Kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja laajan asenne-
tun laitekantamme johdosta kaivoslaitteisiin liittyvien palve-
luiden kysyntä parani ja oli erinomaista.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markki-
noilla infrastruktuurihankkeet tukivat maarakennuslaitteiden 
kysyntää. Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon 
liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
pysyi edelleen melko alhaisella tasolla. Maarakennusteollisuu-
den palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui tyydyttävänä. 

Prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätötuot-
teiden, sekä niihin liittyvien palvelujen kysyntä oli hyvää niin 
paperi- ja selluteollisuudessa kuin myös energia-, öljy- ja kaa-
suteollisuudessa. 

Sellutehdasmarkkina jatkui tyydyttävänä. Koneuudis-
tusten ja palveluiden kysyntä pysyi hyvänä sellun hinnan 
tasaantumisesta ja asiakastehtaidemme hyvistä kapasiteetin 
käyttöasteista johtuen. 

Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä oli heikkoa. Vaikka Kiinan 
markkinoilla rahoituksen saatavuus helpottui, se ei kuitenkaan 
vielä näyttänyt vaikuttavan paikallisten asiakkaidemme aktii-
visuuteen. Paperi- ja kartonkiteollisuuden vakaat kapasiteetin 
käyttöasteet pitivät palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä. 

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten 
kysyntä jatkui tyydyttävänä. Palveluiden kysyntä voimantuo-
tantoteollisuudessa hiljeni ja oli tyydyttävää.

Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa

Saimme huhti-kesäkuussa uusia tilauksia 1 735 miljoonan 
euron arvosta eli 40 prosenttia poikkeuksellisen vahvaa 
vertailukautta vähemmän (2 883 milj. e). Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla lasku oli 42 prosenttia. Saimme viime vuo-
den toisella neljänneksellä Kaivos ja maarakennuksessa sekä 
Massa, paperi ja voimantuotannossa useita poikkeuksellisen 
suuria projektitilauksia. Automaatiossa saadut tilaukset oli-
vat vertailukauden tasolla. Kehittyvien markkinoiden osuus 
uusista tilauksista oli 51 prosenttia (60 %). Palveluliiketoimin-
nan saadut tilaukset kasvoivat Kaivos ja maarakennuksessa, 
Automaatiossa, sekä Kuidut ja Paperit -liiketoiminnoissa mutta 
laskivat Voimantuotantoliiketoiminnassa. Metson palveluliike-
toiminnan tilaukset laskivat 6 prosenttia ja olivat 48 prosenttia 
kaikista tilauksista (31 %). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 

Metson vuoden 2012 toisen neljänneksen katsaus
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lasku oli 10 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden osuus palve-
luliiketoiminnan saaduista tilauksista oli 41 prosenttia (46 %).

Kaivos ja maarakennus -segmentin saadut tilaukset olivat 
huhti-kesäkuussa 839 miljoonaa euroa (1 185 milj. e), mikä oli 
29 prosenttia vertailukautta vähemmän. On hyvä huomata, 
että vertailukaudella kirjattiin useita poikkeuksellisen suuria 
projektitilauksia. Maarakennusteollisuuden asiakkailta saadut 
tilaukset kasvoivat 15 prosenttia vertailukaudesta. Palveluliike-
toiminnan saadut tilaukset laskivat 3 prosenttia ja olivat 403 
miljoonaa euroa (415 milj. e) segmentin saaduista tilauksista. 
Segmentin huhti-kesäkuun tilaukset koostuivat useista pie-
nemmistä laitetoimituksista, muun muassa junanvaunujen 
kippauslaitteisto Hamersley Ironille Australiaan, rautamalmin 
pelletointilaitos Intiaan sekä liikuteltava murskain- ja kuljetin-
järjestelmä Altay Polimetallylle Kazakhstaniin.

Automaatio-segmentin saadut tilaukset olivat vertailukau-
den tasolla 225 miljoonaa euroa (225 milj. e). Huhti-kesäkuun 
saatuihin tilauksiin lukeutui useita prosessiautomaatiojär-
jestelmiä sellu- ja paperiteollisuudelle sekä energia-, öljy- ja 
kaasuteollisuudelle. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 
kasvoivat 7 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 46 prosenttia 
segmentin kaikista saaduista tilauksista. 

Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin saadut tilauk-
set laskivat 57 prosenttia vertailukaudesta, jolloin kirjasimme 
tilauksen maailman suurimmasta sellutehtaasta Suzanolle 
Brasiliaan. Segmentin saadut tilaukset olivat huhti-kesäkuussa 
586 miljoonaa euroa (1 353 milj. e). Saadut tilaukset kasvoivat 
Paperit-liiketoiminnassa ja laskivat voimakkaasti Kuidut- ja 
Voimantuotanto-liiketoiminnoissa. Saatuihin tilauksiin sisäl-

tyi suuri kartonginvalmistuslinja Kiinaan, kaustisointilaitoksen 
parannus Ruotsiin sekä uusi valkolipeän käsittelylaitos niin-
ikään Ruotsiin. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 
15 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 49 prosenttia segmen-
tin saaduista tilauksista. 

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa

Huhti-kesäkuun liikevaihtomme oli 1 897 miljoonaa euroa, mikä 
oli 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (1 567 milj. e). 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 17 prosenttia. Pal-
veluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 prosenttia vertailukau-
desta, ja sen osuus Metson liikevaihdosta oli 43 prosenttia (46 
%). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 11 prosenttia.

Toisen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja 
aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä 
(EBITA ennen kertaluonteisia eriä) oli 177,4 miljoonaa euroa eli 
9,4 prosenttia liikevaihdosta (139,8 milj. e ja 8,9 %). Positiivi-
nen tuloskehitys tuli Kaivos ja maarakennus- ja Automaatio-
segmenteistä, joissa korkeat volyymit ja kohentuneet katteet 
paransivat kannattavuutta. Epäsuotuisa liiketoiminnan jakauma 
Massa, paperi ja voimantuotannossa heikensi kannattavuutta.

Konsernihallinnon EBITA ennen kertaluonteisia sisälsi 
valuuttasuojauksiin liittyvän 1,7 miljoonan euron kurssivoiton 
(kurssitappio 0,9 milj. e). 

Metson liikevoitto (EBIT) oli huhti-kesäkuussa 163,9 miljoo-
naa euroa eli 8,6 prosenttia liikevaihdosta (121,0 milj. e ja 7,7 %). 
Liikevoitto sisälsi 1,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, joilla 
oli negatiivinen vaikutus (6,4 miljoonan euron negatiivinen 
vaikutus). Kertaluonteiset erät on eritelty taulukot-osiossa.
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Milj. e Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos % 2011

Kaivos ja maarakennus 1 758 2 026 -13 3 464

Palveluliiketoiminta 857 804 7 1 497

Laitteet, tuotteet ja projektit 898 1 217 -26 1 958

Metson sisäiset tilaukset 3 5 9

Automaatio 449 445 1 822

Palveluliiketoiminta 201 197 2 352

Laitteet, tuotteet ja projektit 215 214 0 407

Metson sisäiset tilaukset 33 34 63

Massa, paperi ja voimantuotanto 1 263 2 019 -37 3 225

Palveluliiketoiminta 586 662 -11 1 145

Laitteet, tuotteet ja projektit 673 1 351 -50 2 069

Metson sisäiset tilaukset 4 6 11

Kierrätys 98 152 -36 253

Valmet Automotive 128 134 -4 281

Segmenttien väliset tilaukset -41 -46 -84

Metso yhteensä 3 655 4 730 -23 7 961

Saadut tilaukset segmenteittäin

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Saimme tammi-kesäkuussa uusia tilauksia 3 655 miljoonan 
euron arvosta eli 23 prosenttia vertailukautta vähemmän. 
Vertailukaudella kirjattiin useita poikkeuksellisen suuria tila-
uksia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset 
laskivat 24 prosenttia. Vertailukauden poikkeuksellisen suuria 
tilauksia lukuunottamatta, saadut tilaukset kasvoivat Kaivos ja 
maanrakennus -segmentissä ja laskivat hieman Massa, paperi 
ja voimantuotanto -segmentissä. Automaatio-segmentin saa-
dut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. Kehittyvien mark-
kinoiden osuus uusista tilauksista oli 48 prosenttia (53 %). 
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vertailukauden 
tasolla, 1 693 miljoonaa euroa, eli 48 prosenttia kaikista tilauk-
sista (1 714 milj. e ja 37 %). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat 4 prosenttia. Kehit-
tyvien markkinoiden osuus palveluliiketoiminnan saaduista  
tilauksista oli 41 prosenttia (46 %).

Tilausten saanti kasvoi Afrikassa, Lähi-idässä sekä Aasian  
ja Tyynenmeren alueella, kolmen suurimman maan ollessa 
Yhdysvallat, Ruotsi ja Kiina. Näiden maiden yhteenlaskettu 
osuus kaikista saaduista tilauksista oli 31 prosenttia. Kaikki 
neljä BRIC-maata (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) olivat 10 suu-
rimman maan joukossa saaduilla tilauksilla mitaten, ja niiden 
osuus kaikista saaduista tilauksista oli 24 prosenttia.

Tilauskantamme oli kesäkuun lopussa 5 290 miljoonaa 
euroa, eli vuoden 2011 lopun tasolla (5 310 milj. e). Noin puo-
let eli 2,6 miljardia euroa tilauskantaamme sisältyvistä toimi-
tuksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2012, ja niistä noin 37 
prosenttia on palveluliiketoiminnan tilauksia. Kesäkuun lopun 
tilauskantaan sisältyi Fibrian 340 miljoonan euron sellutehdas-
projekti Brasiliassa, jonka ajoitukseen liittyy epävarmuutta.

Metson tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsaus

Milj. e Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos % 2011

Kehittyvät markkinat 1 751 2 502 -30 4 084

Kehittyneet markkinat 1 904 2 228 -15 3 877

Metso yhteensä 3 655 4 730 -23 7 961

Saadut tilaukset markkina-alueittain
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Milj. e Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos % 2011

Kaivos ja maarakennus 1 594 1 224 30 2 760

Palveluliiketoiminta 762 646 18 1 378

Laitteet, tuotteet ja projektit 827 571 45 1 371

Metson sisäinen laskutus 5 7 11

Automaatio 414 341 21 770

Palveluliiketoiminta 180 154 17 345

Laitteet, tuotteet ja projektit 213 162 31 368

Metson sisäinen laskutus 21 25 57

Massa, paperi ja voimantuotanto 1 454 1 266 15 2 703

Palveluliiketoiminta 521 485 7 1 048

Laitteet, tuotteet ja projektit 929 777 20 1 644

Metson sisäinen laskutus 4 4 11

Kierrätys 94 83 13 212

Valmet Automotive 128 134 -4 281

Segmenttien välinen laskutus -32 -37 -80

Metso yhteensä 3 652 3 011 21 6 646

Milj. e Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos % 2011

Kehittyvät markkinat 1 790 1 450 23 3 247

Kehittyneet markkinat 1 862 1 561 19 3 399

Metso yhteensä 3 652 3 011 21 6 646

Liikevaihto

Tammi-kesäkuun liikevaihtomme oli 3 652 miljoonaa euroa, 
mikä oli 21 prosenttia vertailukautta enemmän (3 011 milj. e). 
Kasvu oli orgaanista ja tuli kaikista segmenteistä ja kaikilta 
maantieteellisiltä alueilta, lukuun ottamatta läntistä Euroop-
paa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 18 pro-
senttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 
vertailukaudesta ja sen osuus liikevaihdosta oli 43 prosenttia 

(46 %). Palveluliiketoiminnan kasvu tuli kaikista segmenteistä. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla palveluliiketoiminnan 
kasvu oli 11 prosenttia.

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysval-
lat, Brasilia ja Kiina, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaislii-
kevaihdostamme oli 36 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden 
osuus liikevaihdostamme oli 43 prosenttia (44 %).

Liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto markkina-alueittain

Taloudellinen kehitys 

Tammi-kesäkuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineet-
tomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia 
eriä oli 317,8 miljoonaa euroa eli 8,7 prosenttia liikevaihdosta 
(263,4 milj. e ja 8,7 %). EBITA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 
merkittävästi Kaivos ja maarakennuksessa ja hieman Auto-
maatiossa, mutta laski Massa, paperi ja voimantuotannossa. 
Kannattavuus (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) parani 
Kaivos ja maarakennuksessa, mutta heikkeni Massa, paperi ja 
voimantuotannossa sekä Automaatiossa.

Metson liikevoitto (EBIT) vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
oli 292,1 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (233,9 
milj. e ja 7,8 %). Kertaluonteisilla erillä oli 1,2 miljoonan euron 
negatiivinen vaikutus (4,6 milj. e negatiivinen vaikutus). Kerta-
luonteiset erät on eritelty taulukot-osiossa. Konsernihallinnon 
tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) sisälsi valuuttasuoja-

uksiin ja muiden riskien hallintaan liittyviä eriä, joiden nega-
tiivinen vaikutus katsauskaudella oli 1,7 miljoonaa euroa (2,7 
milj. e negatiivinen). 

Tammi-kesäkuussa nettorahoituskulumme olivat 18 miljoo-
naa euroa (27 milj. e). Tämä sisälsi 29 miljoonaa euroa korkoku-
luja (36 milj. e), 14 miljoonaa euroa korkotuottoja (12 milj. e), 2 
miljoonaa euroa valuuttakurssivoittoja (4 milj. e) ja 5 miljoonaa 
euroa muita nettorahoituskuluja (7 milj. e). 

Tulos ennen veroja oli 274 miljoonaa euroa (207 milj. e), ja 
vuonna 2012 arvioimme veroasteen olevan noin 31 prosenttia 
(31 %). 

Osakkeenomistajille kuuluva tulos tammi-kesäkuulta oli 189 
miljoonaa euroa (141 milj. e) eli 1,26 euroa osakkeelta (0,94 e).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 
tammi-kesäkuussa 19,6 prosenttia (15,3 %) ja oman pääoman 
tuotto (ROE) oli 18,7 prosenttia (14,7 %).
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Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 116 miljoonaa 
euroa (158 milj. e). 

Korkeammat toimitusmäärät ja asiakasprojektien etene-
minen kasvattivat käyttöpääoman tarvetta Massa, paperi ja 
voimantuotannossa sekä Kaivos ja maarakennuksessa. Emme 
saaneet suuria projektitilauksia ja niihin liittyviä ennakoita, 
kuten viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Nettokäyttö-
pääoma kasvoi 143 miljoonaa euroa (70 milj. e). Vapaa kassa-
virta oli tammi-kesäkuussa 70 miljoonaa euroa (117 milj. e). 

Korolliset nettovelkamme olivat kesäkuun lopussa 470 mil-
joonaa euroa (462 milj. e). 

Likviditeettimme on edelleen vahva. Rahavaramme oli-
vat kesäkuun lopussa yhteensä 559 miljoonaa euroa. Tästä 
80 miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, 
joiden alkuperäinen maturiteetti oli yli kolme kuukautta. 
Loput 479 miljoonaa euroa on kirjattu rahoihin ja pankki-
saamisiin. Lisäksi käytettävissämme on vuoteen 2015 ulot-
tuva syndikoitu 500 miljoonan euron valmiusluottosopimus. 
Valmiusluotto on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan lyhyt-
aikaista varainhankintaamme. 

Nettovelkaantuneisuusasteemme oli kesäkuun lopussa 
22,6 prosenttia (23,9 %) ja omavaraisuusasteemme oli 39,6 pro-
senttia (37,4 %). Huhtikuussa varsinaisen yhtiökokouksen jäl-
keen maksoimme vuodelta 2011 osinkoja 254 miljoonaa euroa. 

Investoinnit

Tammi-kesäkuun bruttoinvestointimme ilman yritysostoja oli-
vat 64 miljoonaa euroa (72 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus 
oli 78 prosenttia eli 50 miljoonaa euroa (64 % ja 46 milj. e). 
Arvioimme vuoden 2012 investointien jäävän hieman vuoden 
2011 investointien alle (166 milj. e).

Massachusettsissa, Yhdysvalloissa on valmistunut venttii-
lientuotantolaitoksemme laajennus. Osana suunnitelmallista 
palveluliiketoimintamme verkoston laajentamista inves-
toimme uusiin huoltoyksiköihin Perussa, Chilessä ja Ruotsissa 
palvellaksemme kaivos- ja maarakennusteollisuuden asiak-
kaitamme paremmin. Olemme myös investoineet kumi- ja 
kulutusosien valmistuskapasiteettiin Intiassa, Suomessa ja 

Tsekin tasavallassa. Rajasthanissa on valmistunut Metso Par-
kin toinen rakennusvaihe. Kyseessä on tähän mennessä suurin 
yksittäinen teollinen investointimme Intiassa. Automaatio-
segmentissä on käynnissä investointi maailmanlaajuiseen 
toiminnanohjausjärjestelmään. Araucáriassa, Brasiliassa 
otettiin käyttöön uudet sellu- ja voimantuotantoteollisuutta 
palvelevat toimitilat. Huhtikuussa avasimme uuden venttiilien 
toimitus- ja palvelukeskuksen Intian Vadodarassa tukemaan 
strategiaamme kasvattaa venttiililiiketoimintaa maailmanlaa-
juisesti ja vahvistamaan palvelukykyämme intialaisille petro-
kemian sekä energia-, öljy- ja kaasualan asiakkaille. 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut tammi-kesäkuussa olivat 
62 miljoonaa euroa eli 1,7 prosenttia konsernin liikevaihdosta 
(62 milj. e ja 2,1 %). 

Yritysostot ja -myynnit sekä osakkuusyhtiöt

Maaliskuussa sovimme eteläkorealaisen venttiiliteknologia-
yhtiö Valstone Control Inc:n ostosta. Yritysosto laajensi vent-
tiili- ja palvelutarjontaamme öljy- ja kaasuteollisuus- sekä 
voimalaitosasiakkaille. Valstonen vuotuinen liikevaihto on 
alle 10 miljoonaa euroa. Yritys yhdisteltiin tilinpäätökseemme 
vuoden toisella neljänneksellä.

Oikeudenkäynnit ja vaateet

Helmikuussa saimme välimiesoikeudelta myönteisen pää-
töksen, johon liittyi 10 miljoonan euron korvaus sekä korkoja 
noin 2 miljoonaa euroa. Välimiesmenettely koski merkittävää 
projektitoimitusta Turkissa. Välimiesoikeus hylkäsi olennaisilta 
osin Metsoon kohdistuneet vaatimukset. Kirjaamme korvauk-
set ja korot tilinpäätökseemme suorituksen saatuamme.

Henkilöstö

Palveluksessamme oli kesäkuun lopussa 31 338 henkilöä, mikä 
oli 1 014 henkilöä enemmän kuin vuoden 2011 lopussa (30 324 
henkilöä). Henkilöstömäärämme kasvoi kaikissa segmen-
teissä, kasvusta noin 600 henkilöä oli harjoittelijoita ja kesä-
työntekijöitä. Kehittyvillä markkinoilla työskentelevän henki-
löstömme osuus oli 34 prosenttia (34 %). Tammi-kesäkuussa 
palveluksessamme oli keskimäärin 30 780 henkilöä.

30.6.2012
% konsernin 

henkilöstöstä 30.6.2011
% konsernin 

henkilöstöstä Muutos % 31.12.2011

Suomi 9 500 30 9 413 31 1 9 222

Muut Pohjoismaat 3 105 10 2 885 10 8 2 935

Muu Eurooppa 4 549 14 4 336 14 5 4 434

Pohjois-Amerikka 3 943 13 3 655 12 8 3 845

Etelä- ja Väli-Amerikka 3 275 10 3 269 11 0 3 164

Aasia ja Tyynenmeren alue 5 529 18 5 073 17 9 5 309

Afrikka ja Lähi-itä 1 437 5 1 441 5 0 1 415

Metso yhteensä 31 338 100 30 072 100 4 30 324

Henkilöstö alueittain
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Milj. e Q2/2012 Q2/2011 Muutos %
Q1-Q2/

2012
Q1-Q2/

2011 Muutos % 2011

Liikevaihto 847 664 28 1 594 1 224 30 2 760

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 401 341 18 762 646 18 1 378

% liikevaihdosta 48 52 48 53 50

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja 
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 109,5 68,9 59 192,7 125,6 53 322,1

% liikevaihdosta 12,9 10,4 12,1 10,3 11,7

Liikevoitto 107,5 66,5 62 188,7 120,8 56 313,1

% liikevaihdosta 12,7 10,0 11,8 9,9 11,3

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), vuositasolla, % 30,8 22,0 27,4

Saadut tilaukset 839 1 185 -29 1 758 2 026 -13 3 464

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 403 415 -3 857 804 7 1 497

% saaduista tilauksista 48 35 49 40 43

Tilauskanta kauden lopussa 2 178 2 070 5 2 027

Henkilöstö kauden lopussa 11 106 10 817 3 10 771

Kaivos ja maarakennus -segmentin liikevaihto kasvoi tammi-
kesäkuun aikana 30 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 594 
miljoonaa euroa. Kaivosteollisuusasiakkailta saatu liikevaihto 
kasvoi 41 prosenttia ja maarakennusasiakkailta 8 prosenttia. 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Kasvu 
tuli lähinnä kaivosasiakkailta ja sen osuus segmentin liikevaih-
dosta oli 48 prosenttia. 

Kaivos ja maarakennuksen EBITA ennen kertaluonteisia eriä 
kasvoi 53 prosenttia ja oli 192,7 miljoonaa euroa eli 12,1 pro-
senttia liikevaihdosta. Myönteinen tuloskehitys johtui lähinnä 
kasvaneista toimitusmääristä raportointikaudella ja kohentu-
neista katteista vuoden toisella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 188,7 miljoonaa euroa 
eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta. 

Kaivos ja maarakennuksen tammi-kesäkuussa saamat tila-
ukset laskivat 13 prosenttia johtuen vertailukauteen sisälty-
vistä poikkeuksellisen suurista kaivostilauksista. Mikäli näitä ei 
huomioida, saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 1 758 miljoonaa 

Raportointisegmentit

Kaivos ja maarakennus

euroa. Kehittyvien markkinoiden osuus oli 62 prosenttia seg-
mentin saaduista tilauksista. Molemmista asiakasteollisuuk-
sista saadut tilaukset laskivat: kaivosasiakkailta 16 prosenttia 
ja maarakennusasiakkailta 2 prosenttia vertailukaudesta. 
Tammi-kesäkuussa saatuihin merkittäviin tilauksiin lukeutui 
kaivosjärjestelmä Poltava Ferroexpolle Ukrainaan, massatava-
rankäsittelylaitteistoa Hamersley Ironille Australiaan ja murs-
kainteknologiaa MMX-kaivosyhtiölle Brasiliaan. Vuoden ensim-
mäisen puoliskon aikana solmittuihin palveluliiketoiminnan 
sopimuksiin lukeutui monivuotinen palvelusopimus Northland 
Resources -yhtiön kanssa Kaunisvaaran rautamalmiprojektiin 
Ruotsiin. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat  
7 prosenttia, ja niiden osuus segmentin saaduista tilauksista oli 
49 prosenttia. Kasvu tuli lähinnä kaivosteollisuuden asiakkailta. 

Tilauskanta vahvistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 pro-
senttia ja oli kesäkuun lopussa 2 178 miljoonaa euroa (vuoden 
2011 lopussa 2 027 milj. e). Noin 54 prosenttia tilauskantaamme 
sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2012.
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Milj. e Q2/2012 Q2/2011 Muutos %
Q1-Q2/

2012
Q1-Q2/

2011 Muutos % 2011

Liikevaihto 232 176 32 414 341 21 770

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 97 79 23 180 154 17 345

% liikevaihdosta 44 49 46 49 48

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 30,9 17,2 80 42,6 39,6 8 103,9

% liikevaihdosta 13,3 9,8 10,3 11,6 13,5

Liikevoitto 29,8 16,2 84 40,4 37,6 7 99,7

% liikevaihdosta 12,8 9,2 9,8 11,0 12,9

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), vuositasolla, % 28,2 31,9 39,0

Saadut tilaukset 225 225 0 449 445 1 822

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 97 91 7 201 197 2 352

% saaduista tilauksista 46 44 48 48 46

Tilauskanta kauden lopussa 398 403 -1 364

Henkilöstö kauden lopussa 4 171 3 834 9 3 892

Automaatio

Automaatio-segmentin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 
21 prosenttia vertailukaudesta ja oli 414 miljoonaa euroa. 
Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 31 
prosenttia ja Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan 
laski 13 prosenttia vertailukaudesta. Palveluliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 17 prosenttia, ja sen osuus segmentin liike-
vaihdosta oli 46 prosenttia. 

Automaation tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) kas-
voi 8 prosenttia ja oli 42,6 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia 
liikevaihdosta. Kuten ennakoimme, tulos kasvoi merkittävästi 
vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä. Tuloksen kasvu 
tuli lähinnä Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminnan korkeam-
pikatteisista toimituksista vuoden toisella neljänneksellä. 

Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) kasvoi 7 prosenttia ja oli 
40,4 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia liikevaihdosta. 

Segmentin saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. 
Uusia tilauksia saatiin 449 miljoonan euron arvosta ja kasvu tuli 
Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminnasta. Segmentin tammi-
kesäkuun aikana saamiin tilauksiin kuuluivat laaja automaatio- 
järjestelmäpaketti Kipas Kagitin pakkauskartonkikoneprojek-
tiin Turkkiin, prosessiautomaatio toimittamaamme kartonki-
koneeseen Kiinaan sekä automaatioteknologiatoimitukset 
kahteen merkittävään infrastruktuurirakennusprojektiin Etelä-
Amerikassa. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 2 
prosenttia ja niiden osuus segmentin kaikista saaduista tilauk-
sista oli 48 prosenttia. 

Kesäkuun lopun tilauskanta, 398 miljoonaa euroa, oli 9 
prosenttia suurempi kuin vuoden 2011 lopussa (vuoden 2011 
lopussa 364 milj. e).
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Milj. e Q2/2012 Q2/2011 Muutos %
Q1-Q2/

2012
Q1-Q2/

2011 Muutos % 2011

Liikevaihto 733 631 16 1 454 1 266 15 2 703

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 271 249 9 521 485 7 1 048

% liikevaihdosta 37 40 36 38 39

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 45,2 61,5 -27 100,1 115,8 -14 218,8

% liikevaihdosta 6,2 9,7 6,9 9,1 8,1

Liikevoitto 37,9 53,4 -29 85,6 102,2 -16 189,2

% liikevaihdosta 5,2 8,5 5,9 8,1 7,0

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), vuositasolla, % 28,0 26,5 27,2

Saadut tilaukset 586 1 353 -57 1 263 2 019 -37 3 225

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 286 335 -15 586 662 -11 1 145

% saaduista tilauksista 49 25 47 33 36

Tilauskanta kauden lopussa 2 663 3 046 -13 2 863

Henkilöstö kauden lopussa 13 030 12 664 3 12 528
 

Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin tammi-kesäkuun 
liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja oli 1 454 miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon kasvu tuli kaikista segmentin liiketoiminnoista, 
erityisesti Voimantuotanto- ja Kuidut-liiketoiminnoista. Palve-
luliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja sen osuus 
segmentin liikevaihdosta oli 36 prosenttia. 

Massa, paperi ja voimantuotannon tulos (EBITA ennen 
kertaluonteisia eriä) oli 100,1 miljoonaa euroa eli 6,9 prosent-
tia liikevaihdosta. Sekä laitekaupan liiketoiminnan jakauma 
että projektitoiminta olivat vertailukautta heikompaa. Myös 
kapasiteetin käyttöasteet olivat vertailukautta alhaisemmat 
Paperit-liiketoiminnassa vuoden toisella neljänneksellä. Palve-
luliiketoiminnan toimitusmäärät ja bruttokate säilyivät hyvällä 
tasolla, mutta sen tulosta heikensivät korkeat myynnin ja hal-
linnon yleiskustannukset.

Liikevoitto (EBIT) oli 85,6 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia 
liikevaihdosta. Vertailukauden liikevoitto sisälsi kertaluontei-
sia tuottoja (kertaluonteiset erät eritelty raportin taulukot-
osiossa), 2,6 miljoonaa euroa.

Massa, paperi ja voimantuotannon saadut tilaukset las-
kivat 37 prosenttia ja olivat 1 263 miljoonaa euroa. Vertai-
lukaudella saimme tilauksen maailman suurimmasta sel-
lutehtaasta. Saadut tilaukset laskivat Voimantuotanto- ja 
Kuidut-liiketoiminnoissa ja olivat vertailukauden tasolla 
Paperit-liiketoiminnassa. Tammi-kesäkuussa saamiimme 
merkittäviin tilauksiin sisältyi kartonkilinja Kiinaan, kierrä-
tyspolttoainekattila Mälarenergin voimalaan Ruotsiin, ulko-
pakkauskartonkikone Kipas Kagitille Turkkiin sekä haihdut-
tamon ja soodakattilan modernisointi Billerudille Ruotsiin. 
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 11 prosenttia 
vertailuvuodesta ja niiden osuus segmentin saamista tilauk-
sista oli 47 prosenttia. Palveluliiketoiminnan tilausten lasku 
liittyi Voimantuotantoliiketoimintaan.

Massa, paperi ja voimantuotanto

Kesäkuun lopun tilauskanta pieneni 7 prosenttia viime vuo-
den lopusta ja oli 2 663 miljoonaa euroa (vuoden 2011 lopussa: 
2 863 milj. e). Noin 340 miljoonaa euroa tilauskannassa liittyy 
Fibrian sellutehdas- ja voimakattilaprojektiin Brasiliassa (josta 
noin 90 milj. e on Voimantuotanto-liiketoiminnan toimitusta), 
jonka toimitusaikataulu on edelleen avoin. Noin 41 prosenttia 
tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittu-
van vuodelle 2012.

Erilliset liiketoimintayksiköt

1.12.2011 käyttöön otetun uuden liiketoimintarakenteen 
mukaisesti Kierrätys-liiketoimintaa ja Valmet Automotivea 
johdetaan erillisinä yksiköinä.

Kierrätys

Tammi-kesäkuussa Kierrätys-liiketoiminnan saadut tilaukset 
laskivat 36 prosenttia ja olivat 98 miljoonaa euroa (152 milj. e). 
Kierrätys-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 
94 miljoonaa euroa (83 milj. e). EBITA ennen kertaluonteisia 
eriä oli 1,3 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta (0,2 
milj. e ja 0,2 %). Kesäkuun lopun tilauskanta oli 121 miljoonaa 
euroa (vuoden 2011 lopussa: 115 milj. e). Kierrätys-liiketoimin-
nan henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 666 (vuoden 2011 
lopussa: 662 henkilöä), joista suurin osa on Saksassa, Yhdys-
valloissa ja Tanskassa. 

Valmet Automotive

Valmet Automotiven liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4 
prosenttia ja oli 128 miljoonaa euroa (134 milj. e). EBITA ennen 
kertaluonteisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia 
liikevaihdosta (5,5 milj. e ja 4,1 %). Valmet Automotiven hen-
kilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 1 514 (vuoden 2011 lopussa: 
1 705 henkilöä), joista noin puolet on Suomessa ja loput pää-
osin Saksassa ja Puolassa. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Valmet Automotive ja Daimler sopivat uuden Mercedes Benz 
A-sarjan valmistuksesta Suomessa
Heinäkuussa Metson tytäryhtiö Valmet Automotive ja Daimler 
AG ilmoittivat uuden Mercedes Benz A-sarjan valmistuksen 
aloittamisesta Valmet Automotiven autotehtaalla Uudessa-
kaupungissa. Metso omistaa Valmet Automotivesta noin 60 
prosenttia. Valmet Automotive aloittaa projektin välittömästi 
ja lopullinen sopimus tehdään syksyn 2012 aikana. Valmet 
Automotive valmistaa suunnitelman mukaan yli 100 000 
A-sarjan autoa vuosien 2013–2016 aikana.

Metso hankki Wärtsilän vähemmistöomistuksen MW Power 
-yhteisyrityksestä
Toukokuussa Metso sopi hankkivansa, aiemman sopimuksen 
mukaisesti, Wärtsilän 40 prosentin omistuksen MW Power 
-yhteisyrityksestä. Järjestely saatiin päätökseen EU:n kilpailu-
viranomaisten myöntäessä sille luvan heinäkuun alussa. 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Euroalueen talouden epävarmuuksilla ja Yhdysvaltojen budjet-
tialijäämällä yhdessä valuuttakurssivaihteluiden ja kiristyvän 
rahoitusmarkkinasäätelyn kanssa voi olla negatiivinen vaiku-
tus rahoituksen saatavuuteen pankki- ja pääomamarkkinoilta, 
mikä saattaa vähentää markkina-aktiviteettia. Tästä huolimatta 
arvioimme asiakasteollisuuksiemme liiketoimintaympäristön 
kehittyvän pitkällä aikavälillä suotuisasti johtuen maailman-
laajuisista megatrendeistä, kuten kehittyvien markkinoiden 
noususta, kaupungistumisesta ja ympäristön kannalta kestä-
vien prosessiratkaisujen kasvaneesta tärkeydestä. Arvioimme, 
että palveluliiketoiminnasta ja kehittyviltä kasvumarkkinoilta 
tulevan liiketoimintamme suuri osuus pienentää mahdollisten 
markkinaepävarmuuksien kielteisiä vaikutuksia.

Jos maailmantalouden kasvu häiriintyy, erityisesti kehit-
tyvillä markkinoilla ja Kiinassa, sillä saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin 
tai tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin pro-
jektien toteutusta saatetaan lykätä tai ne voivat keskeytyä tai 
peruuntua. Kesäkuun lopun tilauskannassa on epävarmoja 
tilauksia noin 340 miljoonaa euroa liittyen brasilialaiselle Fib-
rialle toimitettavaan sellutehdasprojektiin, jonka toimitusaika-
taulu on edelleen avoin. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa 
asiakasennakoiden määrä on yleensä 10-30 prosenttia projek-
tin arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin ete-
nemisen mukaan. Tämä pienentää selvästi projekteihin liitty-
vää riskiämme ja rahoitustarvettamme. Arvioimme jatkuvasti 
asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoit-
teistaan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. Jos 
maailmantalouden kasvu häiriintyy, tuotteidemme markkinat 
voivat supistua, mikä voi johtaa hintakilpailun kiristymiseen. 

Yksittäisten liiketoimintojemme kilpailutilanteessa voi 
tapahtua muutoksia esimerkiksi siten, että kasvumarkkinoille 
syntyy uusia kustannustehokkaita kilpailijoita. Voimme turvata 
markkina-asemaamme tuotteitamme ja palvelujamme kehittä-
mällä sekä hyvällä asiakaspalvelulla ja paikallisella läsnäololla. 

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että 
rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvi-

oimme 559 miljoonan euron rahavarojemme ja nostettavissa 
olevien luottositoumustemme riittävän yhtiön välittömän 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Pitkäaikaisten velkojemme 
keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,2 vuotta. Lainois-
samme ei ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen 
takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin 
lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia 
sopimusvakuuksia. Täytämme täysin rahoitussopimuksiimme 
liittyvät sopimusvakuus- ja muut ehdot. 

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyt-
töpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Olemme 
kehittäneet nettokäyttöpääoman hallintaan liittyviä käytäntö-
jämme ja sitä tukevia tietojärjestelmiämme, minkä arvioimme 
helpottavan nettokäyttöpääoman muutosten hallintaa. Arvi-
oimme, että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää investoinnit 
poistojen tasolla. 

Kesäkuun 2012 lopussa taseessamme oli 889 miljoonaa euroa 
liikearvoa, joka liittyy pääosin viimeisten 12 vuoden aikana teh-
tyihin yritysostoihin. Teemme arvonalentumistestauksen sään-
nöllisesti kerran vuodessa sekä lisäksi tarpeen mukaan, emmekä 
ole havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Arvonalentumistesta-
uksen periaatteet on esitetty vuosikertomuksessamme. 

Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja kom-
ponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuu-
teemme. Tällä hetkellä myös palkkainflaatio jatkuu korkeana. 
Tavoitteenamme on siirtää nousseet kustannukset tuotteiden 
hintoihin. On kuitenkin mahdollista, että kiristynyt kilpailuti-
lanne joissakin tuoteryhmissämme hankaloittaa kasvaneiden 
kustannusten siirtämistä tuotteiden hintoihin. Toisaalta osa 
asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- 
ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat 
parantaa ja laskevat heikentää. 

Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävim-
piä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat 
vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantie-
teellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. 
Yleisesti ottaen talouden epävarmuus on omiaan lisäämään 
kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja hankintaso-
pimuksiin perustuvat valuuttapositiot. 

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeis-
ten kuukausien aikana normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri 
asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Huolimatta 
keväällä ja kesän alussa tapahtuneesta maailman talouden kas-
vaneesta epävarmuudesta sekä Kiinan ja Intian markkinoiden 
hiljentymisestä, arvioimme toimintaympäristömme jatkuvan 
kehittyvillä markkinoilla hyvänä useimmissa asiakasteollisuuk-
sissamme. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa 
kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä 
on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme. 

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä. 
Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asen-
netun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme 
johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden 
kysynnän jatkuvan erinomaisena.
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Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän hieman hilje-
nevän ja olevan tyydyttävää Aasian ja Tyynenmeren alueella 
sekä Brasilian markkinoilla. Arvioimme, että maarakennuste-
ollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä 
melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuu-
den palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä. 

Arvioimme automaatiotuotteidemme ja niihin liittyvien 
palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä, vaikka odotamme sellu- 
ja paperiteollisuuden kysynnän jonkin verran hiljenevän.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan tyydyttävänä. 
Odotamme laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän pysy-
vän hyvänä. 

Paperilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa. 
Uskomme kuitenkin paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin 
käyttöasteiden pitävän palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä. 

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalai-
tosten kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja palveluliiketoiminnan 
kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan tyydyttävää.

Taloudellinen kehitys
Aikaisemman arviomme mukaisesti ja perustuen oletukseen, 
että tämänhetkinen kysyntä asiakasteollisuuksissamme ei sel-
västi heikkene, odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kas-
vavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman kertaluon-
teisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot 
perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan 
tilauskantaan vuodelle 2012 ja nykyisenlaajuiseen liiketoimin-
taan sekä kesäkuun 2012 mukaisiin valuuttakurssitasoihin. 

Helsingissä heinäkuun 26. päivänä 2012
Metso Oyj:n hallitus

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

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1)  yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja 

korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden 
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden 
kannattavuuteen

(2)  kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät 
teknologiset ratkaisut

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

(4)  vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen 
onnistuminen.
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Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

Konsernin tuloslaskelma

Laaja tuloslaskelma

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011

Liikevaihto 1 897 1 567 3 652 3 011 6 646

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 421 -1 157 -2 753 -2 222 -4 978

Bruttokate 476 410 899 789 1 668

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -308 -284 -593 -553 -1 107

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -4 -5 -14 -2 11

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0 0 0

Liikevoitto 164 121 292 234 572

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -15 -21 -18 -27 -65

Tulos ennen veroja 149 100 274 207 507

Tuloverot  -46 -31 -85 -64 -149

Tilikauden tulos 103 69 189 143 358

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 105 68 189 141 356

Määräysvallattomille omistajille -2 1 0 2 2

Tilikauden tulos 103 69 189 143 358

Tulos/osake, euroa 0,70 0,45 1,26 0,94 2,38

Laimennettu tulos/osake, euroa 0,70 0,45 1,26 0,94 2,38

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011

Tilikauden tulos 103 69 189 143 358

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna -7 -9 -1 -1 -22

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna 0 0 0 0 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 27 -6 16 -55 -11

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna - 1 - 10 10

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / 
tappiot (-) verovaikutus huomioituna - - - - -35

Laajan tuloksen erät 20 -14 15 -46 -58

Tilikauden laaja tulos 123 55 204 97 300

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 125 54 204 95 298

Määräysvallattomille omistajille -2 1 0 2 2

Tilikauden laaja tulos 123 55 204 97 300
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Milj. e 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 889 872 883

Muut aineettomat oikeudet 257 270 272

1 146 1 142 1 155

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 69 63 67

Rakennukset 287 276 294

Koneet ja kalusto 438 423 447

Keskeneräinen käyttöomaisuus 61 65 46

855 827 854

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 16 13 16

Myytävissä olevat osakesijoitukset 6 6 6

Laina- ja muut korolliset saamiset 9 8 9

Myytävissä olevat sijoitukset 2 35 2

Johdannaiset - 1 -

Laskennallinen verosaatava 176 159 167

Muut pitkäaikaiset varat 39 35 45

248 257 245

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 249 2 226 2 254

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 913 1 528 1 677

Saamiset

Myynti- ja muut saamiset 1 446 1 300 1 510

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot 374 306 351

Korolliset saamiset 1 2 1

Myytävissä olevat sijoitukset 1 162 78

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit 77 124 87

Johdannaiset 30 39 54

Verosaamiset 29 21 16

Saamiset yhteensä 1 958 1 954 2 097

Rahat ja pankkisaamiset 479 490 590

Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 350 3 972 4 364

VARAT YHTEENSÄ 6 599 6 198 6 618

Konsernin tase
VARAT
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Milj. e 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

Oma pääoma

Osakepääoma 241 241 241

Muuntoerot 61 1 45

Arvonmuutos- ja muut rahastot 709 725 706

Kertyneet voittovarat 1 055 945 1 123

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 2 066 1 912 2 115

Määräysvallattomien omistajien osuus 22 23 21

Oma pääoma yhteensä 2 088 1 935 2 136

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat 711 842 755

Eläkevelvoitteet 223 190 238

Varaukset 68 70 71

Johdannaiset 7 1 6

Laskennallinen verovelka 37 45 40

Muut pitkäaikaiset velvoitteet 7 5 7

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 053 1 153 1 117

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 223 380 209

Lyhytaikaiset lainat 105 61 63

Osto- ja muut velat 1 503 1 334 1 520

Varaukset 220 252 234

Saadut ennakot 668 638 659

Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon 652 386 597

Johdannaiset 31 28 38

Verovelat 56 31 45

Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 458 3 110 3 365

   

Velat yhteensä 4 511 4 263 4 482

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 599 6 198 6 618

Milj. e 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

Pitkäaikaiset korolliset velat 711 842 755

Lyhytaikaiset korolliset velat 328 441 272

Rahat ja pankkisaamiset -479 -490 -590

Muut korolliset varat -90 -331 -177

Yhteensä 470 462 260

OMA PÄÄOMA JA VELAT

KOROLLINEN NETTOVELKA
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Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 103 69 189 143 358

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät

Poistot 41 41 82 84 172

Korot ja osinkotuotot 11 16 15 24 48

Tuloverot 46 31 85 64 149

Muut 9 5 11 5 34

Käyttöpääoman muutos -142 -22 -143 -70 -123

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 68 140 239 250 638

Maksetut korot ja saadut osingot -25 -27 -23 -30 -50

Maksetut tuloverot -63 -39 -100 -62 -122

Liiketoiminnan rahavirta -20 74 116 158 466

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -34 -41 -64 -72 -164

Käyttöomaisuuden myynnit 1 0 4 5 10

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä -4  - -5 -10 -15

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto 37 39 90 83 235

Muut 0 0 0 1 1

Investointitoiminnan rahavirta 0 -2 25 7 67

Rahoitustoiminta:

Maksetut osingot -254 -232 -254 -232 -232

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto 25 -57 8 -74 -352

Muut 0 -2 0 -2 -3

Rahoitustoiminnan rahavirta -229 -291 -246 -308 -587

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos -249 -219 -105 -143 -54

Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 0 -6 -12 -1

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 730 709 590 645 645

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 479 490 479 490 590

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011

Liiketoiminnan rahavirta -20 74 116 158 466

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -27 -25 -50 -46 -101

Käyttöomaisuuden myynnit 1 0 4 5 10

Vapaa kassavirta -46 49 70 117 375

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

VAPAA KASSAVIRTA
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Milj. e
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
ja muut
rahastot

Kertyneet
voittovarat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

1.1.2011 241 46 726 1 036 2 049 22 2 071

Tilikauden tulos  -  -  - 141 141 2 143

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - -1  - -1  - -1

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

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  - -55  -  - -55  - -55

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

Tilikauden laaja tulos  - -45 -1 141 95 2 97

Osingot  -  -  - -232 -232  - -232

Omien osakkeiden osto  -  -  -  -  -  -  -

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 0 0 0  - 0

Muut  -  -  - 0 0 -1 -1

30.6.2011 241 1 725 945 1 912 23 1 935

1.1.2012 241 45 706 1 123 2 115 21 2 136

Tilikauden tulos  -  -  - 189 189 0 189

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - -1  - -1  - -1

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

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  - 16  -  - 16  - 16

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

Tilikauden laaja tulos  - 16 -1 189 204 0 204

Osingot  -  -  - -254 -254  - -254

Omien osakkeiden osto  -  - 0  - 0  - 0

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 2 0 2  - 2

Muut  -  - 2 -3 -1 1 0

30.6.2012 241 61 709 1 055 2 066 22 2 088

Konsernin oman pääoman erittely
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Milj. e 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 0 2 0

Muut pantit ja sitoumukset

Annetut kiinnitykset 5 2 5

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 4 5 8

Takaisinosto- ja muut sitoumukset 7 5 6

Leasing- ja vuokrasitoumukset 219 234 216

Milj. e 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

Valuuttatermiinisopimukset 2 690 2 812 3 100

Koronvaihtosopimukset 85 100 75

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 33 33 33

Optiosopimukset

Ostetut - 1 1

Myydyt 20 10 10

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 657 GWh 30.6.2012 ja 692 GWh 30.6.2011.
Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 540 tonnia 30.6.2012 ja 
540 tonnia 30.6.2011. 
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.

Vastuusitoumukset

Johdannaissopimusten nimellisarvot
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1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011

Tulos/osake, euroa 1,26 0,94 2,38

Laimennettu tulos/osake, euroa 1,26 0,94 2,38

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 13,80 12,78 14,13

Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla) 18,7 14,7 17,8

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % (vuositasolla) 19,6 15,3 18,4

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % (vuositasolla) 14,2 11,4 13,8

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,6 37,4 39,8

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 22,6 23,9 12,2

Vapaa kassavirta, milj. e 70 117 375

Vapaa kassavirta/osake, euroa 0,47 0,78 2,50

Kassavirtasuhde, % 37 82 105

Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 64 72 166

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e 5 10 15

Poistot, milj. e 82 84 172

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 149 756 149 630 149 629

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 674 149 630 149 630

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 149 813 149 830 149 833

1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3017 1,4113 1,3951 1,2590 1,4453 1,2939

SEK (Ruotsin kruunu) 8,8756 8,9273 9,0038 8,7728 9,1739 8,9120

GBP (Englannin punta) 0,8240 0,8749 0,8704 0,8068 0,9026 0,8353

CAD (Kanadan dollari) 1,3080 1,3766 1,3768 1,2871 1,3951 1,3215

BRL (Brasilian real) 2,4270 2,2850 2,3287 2,5788 2,2601 2,4159

CNY (Kiinan juan) 8,2197 9,2220 9,0141 8,0011 9,3416 8,1588

AUD (Australian dollari) 1,2585 1,3541 1,3412 1,2339 1,3485 1,2723

Tunnusluvut

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

Tulos/osake, laimentamaton:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
kauden aikana

Tulos/osake, laimennettu:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

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

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:

Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:

Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vapaa kassavirta:

Liiketoiminnan rahavirta

- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Vapaa kassavirta / osake:

Vapaa kassavirta

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
kauden aikana

Kassavirtasuhde, %:

Vapaa kassavirta x 100
Tilikauden tulos

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus 847 664 1 594 1 224 3 130 2 760

Automaatio 232 176 414 341 843 770

Massa, paperi ja voimantuotanto 733 631 1 454 1 266 2 891 2 703

Kierrätys 53 50 94 83 223 212

Valmet Automotive 51 66 128 134 275 281

Konsernihallinto ja muut - - - - - -

Konsernihallinto ja muut yhteensä 104 116 222 217 498 493

Raportointisegmenttien välinen laskutus -19 -20 -32 -37 -75 -80

Metso yhteensä 1 897 1 567 3 652 3 011 7 287 6 646

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus - -0,3 - -0,7 -0,1 -0,8

Automaatio - - - - - -

Massa, paperi ja voimantuotanto - - - 2,6 - 2,6

Kierrätys - - - - - -

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

Konsernihallinto ja muut -1,2 - -1,2 -0,4 -1,6 -0,8

Konsernihallinto ja muut yhteensä -1,2 -6,1 -1,2 -6,5 -1,6 -6,9

Metso yhteensä -1,2 -6,4 -1,2 -4,6 -1,7 -5,1

% 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus 12,9 10,4 12,1 10,3 12,4 11,7

Automaatio 13,3 9,8 10,3 11,6 12,7 13,5

Massa, paperi ja voimantuotanto 6,2 9,7 6,9 9,1 7,0 8,1

Kierrätys 5,3 1,0 1,4 0,2 1,5 1,1

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

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

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

Metso yhteensä 9,4 8,9 8,7 8,7 9,4 9,5

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus 109,5 68,9 192,7 125,6 389,2 322,1

Automaatio 30,9 17,2 42,6 39,6 106,9 103,9

Massa, paperi ja voimantuotanto 45,2 61,5 100,1 115,8 203,1 218,8

Kierrätys 2,8 0,5 1,3 0,2 3,4 2,3

Valmet Automotive -3,2 2,8 0,9 5,5 7,4 12,0

Konsernihallinto ja muut -7,8 -11,1 -19,8 -23,3 -27,1 -30,6

Konsernihallinto ja muut yhteensä -8,2 -7,8 -17,6 -17,6 -16,3 -16,3

Metso yhteensä 177,4 139,8 317,8 263,4 682,9 628,5

Segmenttitiedot
LIIKEVAIHTO

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

KERTALUONTEISET ERÄT
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Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus -2,0 -2,1 -4,0 -4,1 -8,1 -8,2

Automaatio -1,1 -1,0 -2,2 -2,0 -4,4 -4,2

Massa, paperi ja voimantuotanto -7,3 -8,1 -14,5 -16,2 -30,5 -32,2

Kierrätys -0,6 -0,5 -1,2 -1,1 -2,5 -2,4

Valmet Automotive -0,8 -0,4 -1,5 -0,7 -3,3 -2,5

Konsernihallinto ja muut -0,5 -0,3 -1,1 -0,8 -2,4 -2,1

Konsernihallinto ja muut yhteensä -1,9 -1,2 -3,8 -2,6 -8,2 -7,0

Metso yhteensä -12,3 -12,4 -24,5 -24,9 -51,2 -51,6

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus 839 1 185 1 758 2 026 3 196 3 464

Automaatio 225 225 449 445 826 822

Massa, paperi ja voimantuotanto 586 1 353 1 263 2 019 2 469 3 225

Kierrätys 52 77 98 152 199 253

Valmet Automotive 51 66 128 134 275 281

Konsernihallinto ja muut - - - - - -

Konsernihallinto ja muut yhteensä 103 143 226 286 474 534

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -18 -23 -41 -46 -79 -84

Metso yhteensä 1 735 2 883 3 655 4 730 6 886 7 961

% 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus 12,7 10,0 11,8 9,9 12,2 11,3

Automaatio 12,8 9,2 9,8 11,0 12,2 12,9

Massa, paperi ja voimantuotanto 5,2 8,5 5,9 8,1 6,0 7,0

Kierrätys 4,2 0,0 0,1 -1,1 0,4 0,0

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

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

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

Metso yhteensä 8,6 7,7 8,0 7,8 8,6 8,6

Milj. e 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 7/2011-6/2012 1-12/2011

Kaivos ja maarakennus 107,5 66,5 188,7 120,8 381,0 313,1

Automaatio 29,8 16,2 40,4 37,6 102,5 99,7

Massa, paperi ja voimantuotanto 37,9 53,4 85,6 102,2 172,6 189,2

Kierrätys 2,2 0,0 0,1 -0,9 0,9 -0,1

Valmet Automotive -4,0 -3,7 -0,6 -1,3 4,1 3,4

Konsernihallinto ja muut -9,5 -11,4 -22,1 -24,5 -31,1 -33,5

Konsernihallinto ja muut yhteensä -11,3 -15,1 -22,6 -26,7 -26,1 -30,2

Metso yhteensä 163,9 121,0 292,1 233,9 630,0 571,8

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

SAADUT TILAUKSET
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Milj. e 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus -0,3 -0,1 0,0 - -

Automaatio - - - - -

Massa, paperi ja voimantuotanto - - - - -

Kierrätys - - - - -

Valmet Automotive -6,1 - - - -

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

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

Metso yhteensä -6,4 -0,1 -0,4 - -1,2

% 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus 10,4 11,0 14,2 11,1 12,9

Automaatio 9,8 15,1 14,9 6,4 13,3

Massa, paperi ja voimantuotanto 9,7 9,2 5,7 7,6 6,2

Kierrätys 1,0 6,1 -2,1 -3,7 5,3

Valmet Automotive 4,2 2,1 6,6 5,3 -6,3

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

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

Metso yhteensä 8,9 10,4 9,7 8,0 9,4

Milj. e 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus 68,9 74,9 121,6 83,2 109,5

Automaatio 17,2 27,9 36,4 11,7 30,9

Massa, paperi ja voimantuotanto 61,5 54,6 48,4 54,9 45,2

Kierrätys 0,5 3,6 -1,5 -1,5 2,8

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

Konsernihallinto ja muut -11,1 0,5 -7,8 -12,0 -7,8

Konsernihallinto ja muut yhteensä -7,8 5,6 -4,3 -9,4 -8,2

Metso yhteensä 139,8 163,0 202,1 140,4 177,4

Milj. e 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus 664 678 858 747 847

Automaatio 176 185 244 182 232

Massa, paperi ja voimantuotanto 631 593 844 721 733

Kierrätys 50 59 70 41 53

Valmet Automotive 66 71 76 77 51

Konsernihallinto ja muut - - - - -

Konsernihallinto ja muut yhteensä 116 130 146 118 104

Raportointisegmenttien välinen laskutus -20 -25 -18 -13 -19

Metso yhteensä 1 567 1 561 2 074 1 755 1 897

Vuosineljännestiedot
LIIKEVAIHTO

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

KERTALUONTEISET ERÄT
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Milj. e 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012

Kaivos ja maarakennus 1 146 1 165 1 268 1 270 1 351

Automaatio 252 285 292 301 325

Massa, paperi ja voimantuotanto 789 624 596 572 653

Kierrätys 90 87 89 90 81

Valmet Automotive 43 48 53 67 47

Konsernihallinto ja muut 898 1 073 866 669 671

Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 031 1 208 1 008 826 799

Metso yhteensä 3 218 3 282 3 164 2 969 3 128

Sitoutunut pääoma sisältää vain taseen ulkoiset erät.

% 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus 10,0 10,7 13,9 10,9 12,7

Automaatio 9,2 14,4 14,5 5,8 12,8

Massa, paperi ja voimantuotanto 8,5 7,8 4,8 6,6 5,2

Kierrätys 0,0 5,1 -3,1 -5,1 4,2

Valmet Automotive -5,6 1,3 5,0 4,4 -7,8

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

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

Metso yhteensä 7,7 9,6 9,1 7,3 8,6

Milj. e 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus 66,5 72,7 119,6 81,2 107,5

Automaatio 16,2 26,6 35,5 10,6 29,8

Massa, paperi ja voimantuotanto 53,4 46,5 40,5 47,7 37,9

Kierrätys 0,0 3,0 -2,2 -2,1 2,2

Valmet Automotive -3,7 0,9 3,8 3,4 -4,0

Konsernihallinto ja muut -11,4 -0,3 -8,7 -12,6 -9,5

Konsernihallinto ja muut yhteensä -15,1 3,6 -7,1 -11,3 -11,3

Metso yhteensä 121,0 149,4 188,5 128,2 163,9

Milj. e 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus -2,1 -2,1 -2,0 -2,0 -2,0

Automaatio -1,0 -1,3 -0,9 -1,1 -1,1

Massa, paperi ja voimantuotanto -8,1 -8,1 -7,9 -7,2 -7,3

Kierrätys -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,6

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

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

Konsernihallinto ja muut yhteensä -1,2 -2,0 -2,4 -1,9 -1,9

Metso yhteensä -12,4 -13,5 -13,2 -12,2 -12,3

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

SITOUTUNUT PÄÄOMA 
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Milj. e 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012

Kaivos ja maarakennus 1 185 840 598 919 839

Automaatio 225 180 197 224 225

Massa, paperi ja voimantuotanto 1 353 794 412 677 586

Kierrätys 77 48 53 46 52

Valmet Automotive 66 71 76 77 51

Konsernihallinto ja muut - - - - -

Konsernihallinto ja muut yhteensä 143 119 129 123 103

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -23 -15 -23 -23 -18

Metso yhteensä 2 883 1 918 1 313 1 920 1 735

30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012

Kaivos ja maarakennus 10 817 10 962 10 771 10 929 11 106

Automaatio 3 834 3 787 3 892 3 995 4 171

Massa, paperi ja voimantuotanto 12 664 12 467 12 528 12 596 13 030

Kierrätys 648 644 662 656 666

Valmet Automotive 1 421 1 556 1 705 1 708 1 514

Konsernihallinto ja muut 688 677 766 795 851

Konsernihallinto ja muut yhteensä 2 757 2 877 3 133 3 159 3 031

Metso yhteensä 30 072 30 093 30 324 30 679 31 338

Milj. e 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012

Kaivos ja maarakennus 2 070 2 218 2 027 2 156 2 178

Automaatio 403 400 364 399 398

Massa, paperi ja voimantuotanto 3 046 3 229 2 863 2 801 2 663

Kierrätys 138 131 115 120 121

Valmet Automotive  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä 138 131 115 120 121

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -64 -52 -59 -69 -70

Metso yhteensä 5 593 5 926 5 310 5 407 5 290

SAADUT TILAUKSET

TILAUSKANTA

HENKILÖSTÖ
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4-6/2012 
Milj. e 

Kaivos ja
maarakennus Automaatio

Massa, paperi ja
voimantuotanto

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 109,5 30,9 45,2 177,4

% liikevaihdosta 12,9 13,3 6,2 9,4

Liiketoiminnan hankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -1,2
Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -2,0 -1,1 -7,3 -12,3

Liikevoitto (EBIT) 107,5 29,8 37,9 163,9

*) Sisältää 5,0 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

4-6/2011 
Milj. e 

Kaivos ja
maarakennus Automaatio

Massa, paperi ja
voimantuotanto

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 68,9 17,2 61,5 139,8

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

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -0,3 - - -0,3

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

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -2,1 -1,0 -8,1 -12,4

Liikevoitto (EBIT) 66,5 16,2 53,4 121,0

*) Sisältää 5,9 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

1-6/2012 
Milj. e 

Kaivos ja
maarakennus Automaatio

Massa, paperi ja
voimantuotanto

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 192,7 42,6 100,1 317,8

% liikevaihdosta 12,1 10,3 6,9 8,7

Liiketoiminnan hankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -1,2

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -4,0 -2,2 -14,5 -24,5

Liikevoitto (EBIT) 188,7 40,4 85,6 292,1

*) Sisältää 10,1 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

1-6/2011 
Milj. e 

Kaivos ja
maarakennus Automaatio

Massa, paperi ja
voimantuotanto

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 125,6 39,6 115,8 263,4

% liikevaihdosta 10,3 11,6 9,1 8,7

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -0,7 - - -0,7

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

Liiketoiminnan hankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -0,4

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

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -4,1 -2,0 -16,2 -24,9

Liikevoitto (EBIT) 120,8 37,6 102,2 233,9

*) Sisältää 11,9 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

1-12/2011 
Milj. e 

Kaivos ja
maarakennus Automaatio

Massa, paperi ja
voimantuotanto

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 322,1 103,9 218,8 628,5

% liikevaihdosta 11,7 13,5 8,1 9,5

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

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

Liiketoiminnan hankintaprojekteihin liittyviä kuluja - - - -0,8

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

Aineettomien hyödykkeiden poistot *) -8,2 -4,2 -32,2 -51,6

Liikevoitto (EBIT) 313,1 99,7 189,2 571,8

*) Sisältää 23,8 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot
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Osavuosikatsauksen liitteet

Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 ’Osavuo-
sikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadin-
taperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikat-
saus on tilintarkastamaton.

Uudet laskentastandardit
IAS19, muutos

IASB julkaisi kesäkuussa 2011 muutoksen työsuhde-etuuksia 
koskevaan standardiin IAS19. Muutos poistaa ns. putkimene-
telmän ja vaatii etuuspohjaisen järjestelyn nettovelvoitteen 
(-varallisuuden) muutoksen kirjaamista kokonaisuudessaan, 
joten sen jaksottaminen tuleville vuosille ei enää ole mah-
dollista. Se vaatii vuotuisen muutoksen jakamisen kolmeen 
osaan: Työsuoritteen kustannukseen, nettoeläkevelvoitteen 
tai –varan korkoon ja muun laajan tuloksen kautta kirjattavan 
nettoeläkevelvoitteen tai varan uudelleenarviointiin. Korko-
prosenttina käytetään yritysten liikkeelle laskemien korkealaa-
tuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa. Standardi 
lisää etuuspohjaisista järjestelyistä esitettäviä liitetietovaati-
muksia. Muutos koskee 1.1.2013 ja sen jälkeen alkavia tilikausia. 

Lukuun ottamatta takautuvaan työsuoritukseen perus-
tuvan erän vaikutusta muutoksella ei ole vaikutusta Metson 
taseeseen, koska emme ole soveltaneet putkimenetelmää. 
Nettorahoitustuoton tai -kulun laskenta vaikuttaa tilikauden 
tulokseen silloin, kun järjestelyn varallisuuden tuottoprosentti 
on ollut korkeampi kuin velvoitteen nykyarvon laskennassa 
käytetty diskonttauskorko. Jos muutosta olisi sovellettu vuo-
den 2011 tilinpäätöksessä, se olisi pienentänyt tulosta ennen 
veroja 3 miljoonaa euroa. Muihin laajan tuloksen eriin olisi 
kirjattu 4 miljoonaa euroa pienempi vakuutusmatemaattinen 
tappio ennen veroja. Takautuvan työsuorituksen kirjaaminen 
olisi pienentänyt eläkevastuuta 1 miljoonaa euroa.

Standardi hyväksyttiin Euroopan Unionissa kesäkuussa 2012 
ja otamme sen käyttöön 1.1.2013 alkavalla raportointikaudella.

IFRS 9

IASB julkaisi marraskuussa 2009 standardin, IFRS 9 Rahoitus-
varat – luokittelu ja arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä 
vaihetta IAS39:n korvaavan rahoitusinstrumenttistandardin 
laadinnassa. Standardi yksinkertaistaa rahoitusvarojen luo-
kittelua ja jakaa ne arvostettaviksi joko jaksotettuun hankin-
tamenoon tai käypään arvoon. 

IASB julkaisi lokakuussa 2010 toisen osan standardista, 
Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen, jonka mukaan 
rahoitusvelkojen kirjaaminen ja arvostaminen säilyisi ennallaan 
paitsi niiden rahoitusvelkojen osalta, joiden arvostamisessa 
sovellettaisiin käypää arvoa. Projektin seuraavat vaiheet kos-
kevat rahoitusvarojen arvonalentumista ja suojauslaskentaa.

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

Koska koko standardi ei ole vielä valmis, johto ei pysty arvi-
oimaan sen vaikutusta tilinpäätöksiimme.

IFRS 10

IASB julkaisi toukokuussa 2011 konsernitilinpäätöstä koskevan 
standardin IFRS 10, joka määrittää määräysvallan yhdistelyn 
perusteeksi sekä tilanteet, joissa yhtiöllä on määräysvalta toi-
seen yhtiöön. Standardi korvaa IAS27:n kattaen konsernitilin-
päätöksen laadinta- ja esittämisperiaatteet. Standardi tulee 
voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille. 

Standardilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilin-
päätöksiimme.

IFRS 11

IASB julkaisi toukokuussa 2011 yritysten välisiä yhteisjärjes-
telyitä koskevan standardin IFRS11, joka määrittää yritysten 
yhteisten hankkeiden kirjaamisperiaatteet. Hankkeen osa-
puolen on pääteltävä hankkeen luonne määrittämällä sille 
kuuluvat oikeudet ja vastuut ja valittava oikea kirjaustapa näi-
den pohjalta. Yhteisjärjestely voi olla joko osapuolten välinen 
yhteinen toiminto tai yhteisyritys. Yhteisen toiminnon osa-
puolella on järjestelyn varoihin liittyviä oikeuksia ja järjestelyä 
koskevia velvoitteita ja se kirjaa osuutensa toiminnon varoista, 
veloista, tuotoista ja kuluista. Yhteisyrityksessä osapuolilla on 
oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen, ja ne käsittelevät 
osuuttaan pääomaosuusmenetelmällä. Yhteisyritysten suh-
teellinen yhdistely ei ole enää sallittua. Standardi tulee voi-
maan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Standardilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätöksiimme.

IFRS 12

IASB julkaisi toukokuussa 2011 liitetietojen esittämistä kos-
kevan IFRS12-standardin: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
osuuksista muissa yhteisöissä. Yhteisön on liitetiedoissaan 
esitettävä ne tiedot, joiden pohjalta tilinpäätöksen lukijalle 
selviää sen toiseen yhteisöön kohdistuvien oikeuksien ja 
velvoitteiden luonne ja riskit ja niiden vaikutus tämän talou-
delliseen asemaan, tulokseen ja rahavirtaan. Standardi tulee 
voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Tutkimme standardin vaikutuksia tilinpäätöksemme liite-
tietoihin.

IFRS 13

IASB julkaisi toukokuussa 2011 IFRS13 -standardin käypien 
arvojen määrittämisestä. Standardi täsmentää käyvän arvon 
käsitteen, kokoaa käyvän arvon käsitteistön yhteen standar-
diin ja kertoo käyvän arvon esittämistä koskevat liitetietovaa-
timukset. Se edistää käypien arvojen käytön johdonmukai-
suutta ja niiden vertailukelpoisuutta, parantaa liitetietojen 
sisältöä ’käypien arvojen hierarkian’ avulla. Hierarkia luokitte-
lee arvostusmenetelmissä käytettävät syöttötiedot kolmeen 
ryhmään, joista ensimmäisenä ovat itsenäisesti toimivilta 
markkinoilta saadut hinnat vastaavanlaisille omaisuus- ja 
velkaerille ja alimpana hierarkiassa ovat täysin markkinoiden 
ulkopuolelta johdetut arvot. Standardi tulee voimaan 1.1.2013 
ja sen jälkeen alkaville tilikausille.
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Tutkimme standardin vaikutuksia tilinpäätöksemme liite-
tietoihin.

Edellyttäen, että edellämainitut standardit hyväksytään 
EU:ssa, otamme ne käyttöön niiden tullessa voimaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 29.3.2012 tilinpää-
töksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. Yhtiökokous hyväksyi hal-
lituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista 
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. 
Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä 
tilikaudelta 1,70 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 12.4.2012.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka 
Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hal-
lituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eeva Sipilä. Hallituksen 
jäseninä jatkavat Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr, Erkki 
Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäse-
nille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen 
jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan koko-
uspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden koti-
paikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille 
jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 
euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat 
mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen pää-
töksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenet ovat käyttäneet 
vuosipalkkiostaan 40 prosenttia Metso Oyj:n osakkeiden han-
kintaan. Hallituksen jäsenet hankkivat osakkeet markkinoilta 
26.4.2012 julkistettua tammi-maaliskuun 2012 osavuosikatsa-
usta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 
toukokuun alussa yhteensä 5 545 kappaletta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimi-
kunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkki-
oita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiöko-
koukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman 
osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituk-
sen puheenjohtaja. 

Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön 
edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2012 
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja hen-
kilöstövaliokuntien jäsenet. 

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Rudengren (pj.), Erkki 
Pehu-Lehtonen ja Eeva Sipilä. Palkitsemis- ja henkilöstövalio-
kuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.), Mikael von Frenckell ja 
Christer Gardell. Metson Suomen-yksiköiden henkilöstöryh-

mät ovat valinneet henkilöstön edustajaksi Eija Lahti-Jäntin. 
Hän osallistuu Metson hallituksen kokouksiin kutsuttuna asi-
antuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen 
jäsenten toimikausi.

Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli kesäkuun lopussa 240 982 843,80 euroa 
ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemää-
rään sisältyi 592 222 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, 
mikä vastasi 0,39 prosenttia Metson osakkeiden ja äänien 
kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräi-
nen lukumäärä tammi-kesäkuussa ilman omia osakkeita oli 
149 674 285 ja keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 
149 812 567.

Osakekantamme markkina-arvo 30.6.2012 oli 4 060 miljoo-
naa euroa (5 861 milj. e) ilman emoyhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. 

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

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konser-
nin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjel-
maa. Lisätietoja saa verkkosivustoltamme: www.metso.com/
sijoittajat. Palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään osa-
kemarkkinoilta hankittavia Metson osakkeita, joten kannus-
tinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2009-2011  
(SOP 2009-2011) 
Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannus-
tinjärjestelmästä vuosille 2009-2011. Järjestelmässä oli yksi 
kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen osallistuminen vaati 
ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson osak-
keisiin. Ohjelman suoritusmittarit (TSR ja EPS) toteutuivat 
yhteensä 69 prosenttisesti maksimimäärästä. Huhtikuussa 
2012 Metso maksoi kannustinjärjestelmän mukaisina palkki-
oina 82 järjestelmän piiriin kuuluneelle henkilölle yhteensä 
127 356 osaketta, josta johtoryhmän osuus oli 19 459 osaketta. 
Osakemäärä edustaa palkkiota verojen jälkeen, ja kokonais-
palkkio käteisosuus mukaanlukien vastaa suuruudeltaan noin 
264 836 osakkeen arvoa. Osakkeiden luovutus tapahtui suun-
natulla maksuttomalla osakeannilla. Ohjelmasta palkkiona 
saadut osakkeet tulee pitää hallussaan vähintään 1 vuoden 
ajan niiden saamisesta. 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2010-2012  
(SOP 2010-2012)
Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. 
Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, ja siihen 
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoi-
tusta Metson osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jat-
kuvaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudel-
listen tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän piiriin kuuluu 
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Vuoden 2012 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.10.2012. 

noin 80 henkilöä ja maksettava palkkio voi vastata enintään 
noin 320 000 Metson osaketta. Nykyisen johtoryhmän jäsenten 
osuus osakepalkkioista voi olla enintään 51 325 osaketta. 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2011–2013 (SOP 
2011–2013)
Syyskuussa 2010 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon 
osakepohjaisesta vuosille 2011-2013. Järjestelmässä on yksi 
kolmen vuoden ansaintajakso. Järjestelmään osallistuminen 
vaatii ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson 
osakkeisiin. Mahdollisen palkkion saaminen edellyttää jatku-
vaa työsuhdetta Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudel-
listen tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän piiriin kuuluu 
69 henkilöä ja maksettava palkkio voi vastata enintään noin 
238 000 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus osake-
palkkioista voi olla yhteensä enintään 77 400 osaketta. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2012–2014
Joulukuussa 2011 Metson hallitus päätti uudesta johdon osake-
pohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme 
ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. 
Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille 
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansain-
tajaksolla 2012 järjestelmä kattaa noin 100 Metson johtoon 
kuuluvaa henkilöä. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansain-
tajaksolta 2012 perustuu palveluliiketoiminnan liikevaihdon kas-
vuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE-%) ennen veroja 
ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajaksolta 2012 mah-

dollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 
noin 450 000 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus 
osakepalkkioista voi olla yhteensä enintään 95 123 osaketta.

Osakkeidemme vaihto 

Osakkeitamme vaihdettiin tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX 
Helsingissä 113 341 437 kappaletta, mikä vastasi 3 533 miljoo-
naa euroa. Metson osakkeen hinta 30.6.2012 oli 27,11 euroa ja 
katsauskauden keskimääräinen kurssi 31,17 euroa. Kauden ylin 
noteeraus oli 37,27 euroa ja alin 24,88 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa 
OTC-markkinoilla. ADS-todistusten päätöskurssi 30.6.2012 oli 
34,30 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.

Muutoksia omistusosuuksissa

Emme saaneet vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
ilmoituksia omistusosuuden muutoksista, jolloin omistus olisi 
saavuttanut, ylittänyt tai vähentynyt alle 5 prosentin rajan, 
tai ylittänyt tai alittanut muutakaan arvopaperimarkkinalain 
asettamaa rajaa.

Luottoluokitukset

Standard & Poor’s Ratings Services vahvisti huhtikuussa Met-
son pitkäaikaisen BBB ja lyhytaikaisen A-2 luottoluokituksen 
ja muutti näkymät vakaista positiivisiksi.

Moody’s Investor’s Service vahvisti joulukuussa 2011 Met-
son pitkäaikaisen Baa2-luottoluokituksen ja muutti näkymät 
vakaista positiivisiksi.
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